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DECIZIA (UE) 2019/… A CONSILIULUI,
adoptată de comun acord
cu președinta aleasă a Comisiei,
din ...
de adoptare a listei celorlalte persoane pe care le propune Consiliul
pentru a fi numite membri ai Comisiei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 17 alineatele (3) și (5) și
alineatul (7) al doilea paragraf,
având în vedere Decizia 2013/272/UE a Consiliului European din 22 mai 2013 privind numărul de
membri ai Comisiei Europene1,

1

JO L 165, 18.6.2013, p. 98.
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întrucât:
(1)

Mandatul Comisiei numite prin Decizia 2014/749/UE a Consiliului European1 se încheie la
31 octombrie 2019.

(2)

O nouă Comisie, compusă din câte un resortisant al fiecărui stat membru, inclusiv
președinta și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
ar trebui să fie numită până la 31 octombrie 2024.

(3)

Consiliul European a desemnat-o pe dna Ursula VON DER LEYEN ca fiind persoana
propusă Parlamentului European în calitatea de președintă a Comisiei, iar Parlamentul
European a ales-o ca președintă a Comisiei cu ocazia sesiunii sale plenare din 16 iulie 2019.

(4)

Consiliul ar trebui să adopte, de comun acord cu președinta aleasă a Comisiei, lista
celorlalte persoane pe care le propune pentru a fi numite membri ai Comisiei până la
31 octombrie 2024.

(5)

La 5 august 2019, Consiliul European, de comun acord cu președinta aleasă a Comisiei, l-a
numit pe dl Josep BORRELL FONTELLES în funcția de Înalt Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1)
din TUE.

1

Decizia 2014/749/UE a Consiliului European din 23 octombrie 2014 de numire a Comisiei
Europene (JO L 311, 31.10.2014, p. 36).
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(6)

La 23 august 2019, Consiliul a primit o scrisoare din partea reprezentantului permanent al
Regatului Unit pe lângă Uniunea Europeană, în care se precizează că:
„Întrucât Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană la 31 octombrie 2019, prim-ministrul
a anunțat în Camera Comunelor la 25 iulie că nu vom numi un comisar britanic pentru
noua Comisie și că acest lucru nu este menit să împiedice UE să numească o nouă
Comisie.
Vă scriu în mod formal pentru a confirma că, în conformitate cu declarația
prim-ministrului, Regatul Unit nu va numi un candidat pentru colegiul comisarilor din
perioada 2019-2024.”

(7)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (7) al doilea paragraf din TUE, președinta aleasă a
Comisiei a notificat acordul său.

(8)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (7) al treilea paragraf din TUE, președintele,
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ceilalți
membri ai Comisiei sunt supuși, în calitate de organ colegial, unui vot de aprobare al
Parlamentului European,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
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Articolul 1
De comun acord cu dna Ursula VON DER LEYEN, președinta aleasă a Comisiei, Consiliul propune
următoarele persoane pentru a fi numite în funcția de membri ai Comisiei până la 31 octombrie 2024:
dna Helena DALLI
dl Valdis DOMBROVSKIS
dna Elisa FERREIRA
dna Mariya GABRIEL
dl Paolo GENTILONI
dna Sylvie GOULARD
dl Johannes HAHN
dl Phil HOGAN
dna Ylva JOHANSSON
dna Věra JOUROVÁ
dna Stella KYRIAKIDES
dl Janez LENARČIČ
dna Rovana PLUMB
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dl Didier REYNDERS
dl Margaritis SCHINAS
dl Nicolas SCHMIT
dl Maroš ŠEFČOVIČ
dna Kadri SIMSON
dl Virginijus SINKEVIČIUS
dna Dubravka ŠUICA
dl Frans TIMMERMANS
dl László TRÓCSÁNYI
dna Jutta URPILAINEN
dna Margrethe VESTAGER
dl Janusz WOJCIECHOWSKI,
alături de:
dl Josep BORRELL FONTELLES, numit în funcția de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe și politica de securitate.
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Articolul 2
Prezenta decizie se transmite Parlamentului European.

Articolul 3
Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu
Președintele
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