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Val av kommissionen  

Europaparlamentets beslut av den 22 oktober 2014 om val av kommissionen 

(2014/2164(INS))  

Europaparlamentet utfärdar detta beslut, 

– med beaktande av artikel 17.7 andra och tredje styckena i fördraget om Europeiska 

unionen, 

– med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen, 

– med beaktande av Europeiska rådets beslut 2014/414/EU av den 27 juni 20141 om att 

föreslå Jean-Claude Juncker som kandidat till befattningen som kommissionens 

ordförande, 

– med beaktande av det uttalande och den redogörelse för sitt politiska program som Jean-

Claude Juncker gjorde vid plenarsammanträdet den 15 juli 2014, 

– med beaktande av sitt beslut av den 15 juli 20142 att välja Jean-Claude Juncker till 

ordförande för kommissionen, 

– med beaktande av Europeiska rådets beslut 2014/639/EU3, som fattades med 

godkännande av kommissionens valda ordförande, av den 30 augusti 2014 om utnämning 

av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 

– med beaktande av rådets beslut 2014/716/EU, Euratom, fattat i samförstånd med den 

valda ordföranden för kommissionen, av den 15 oktober 2014 om antagande av 

förteckningen över övriga personer som det föreslår till ledamöter av kommissionen och 
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om upphävande och ersättning av beslut 2014/648/EU, Euratom1, 

– med beaktande av utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna inför de 

ansvariga utskotten den 29 september–20 oktober 2014 och vid ett möte med 

talmanskonferensen öppet för samtliga ledamöter, och av utskottens utvärderingar av de 

nominerade kommissionsledamöterna efter utfrågningarna, 

– med beaktande av granskningen vid utskottsordförandekonferensens möte den 21 oktober 

2014 och vid talmanskonferensens möte den 21 oktober 2014, 

– med beaktande av kommissionens valda ordförandes uttalande i kammaren den 

22 oktober 2014, 

– med beaktande av artikel 118 i och bilaga XVI till arbetsordningen. 

1. Europaparlamentet ger sitt samtycke till utnämningen av ordföranden, vice ordföranden 

med ansvar för yttre förbindelser (unionens höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik) samt de övriga ledamöterna av kommissionen, som helhet, för 

ämbetsperioden som löper till den 31 oktober 2019. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet, 

ministerrådet och kommissionens valda ordförande. 
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