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II
(Akty, jejichž zveřejnění není povinné)

KOMISE

ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 28. dubna 2005
o zřízení skupiny nevládních odborníků na řízení podniků a právo společností
(2005/380/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

(4)

Akční plán Komise týkající se modernizace práva společností a efektivnějšího řízení podniků v Evropské unii (1),
přijatý v květnu 2003, popisuje řadu činností, které jsou
nezbytné pro modernizaci, dokončení a zjednodušení
regulačního rámce pro právo společností a řízení
podniků.

Uvedený akční plán uznává význam odborné a veřejné
konzultace jako nedílné součásti vývoje práva společností
a řízení podniků na úrovni Společenství.

Proto by měla být zřízena skupina nevládních odborníků
na řízení podniků a právo společností, aby sloužila jako
subjekt pro úvahy, diskuze a poskytování rad Komisi
v oblasti řízení podniků a práva společností, zejména
v souvislosti s opatřeními plánovanými v akčním plánu.
Z toho důvodu je vhodné, aby v této skupině byla zajištěna účast zvláště vysoce kvalifikovaných osob činných
v oblasti podnikání a v akademické sféře nebo občanské
společnosti a které jsou schopny uplatnit své specifické
znalosti o řízení podniků a právu společností na úrovni
Společenství.

Skupina nevládních odborníků na řízení podniků a právo
společností by měla vypracovat svůj jednací řád a plně
respektovat roli a výhradní práva institucí,

(1) KOM(2003) 284 v konečném znění.

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1
Zřizuje se skupina nevládních odborníků na řízení podniků
a právo společností ve Společenství (dále jen „skupina“).

Článek 2
Úlohou skupiny je poskytovat technické poradenství Komisi
ohledně jejích iniciativ v oblasti řízení podniků a práva společností na základě žádosti Komise. Předseda skupiny může
navrhnout, aby Komise skupinu konzultovala ohledně jakýchkoli souvisejících záležitostí.

Článek 3
Skupinu tvoří nanejvýš dvacet členů z podnikatelské
a akademické sféry nebo občanské společnosti, jejichž zkušenosti a schopnosti v oblasti řízení podniků a práva společností
jsou všeobecně uznávány na úrovni Společenství. Členové
skupiny jsou jmenováni Komisí. Jsou jmenováni osobně.
Členové skupiny poskytují Komisi rady nezávisle na vnějších
pokynech.

Seznam členů je uveden v příloze.

Článek 4
Funkční období členů skupiny činí tři roky. Mohou být jmenováni opakovaně. Po uplynutí tříletého období zůstávají členové
skupiny ve funkci, dokud nejsou nahrazeni nebo opětovně
jmenováni. V případě odstoupení nebo úmrtí člena skupiny
během výkonu funkce jmenuje Komise nového člena skupiny
v souladu s článkem 3.
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Článek 5
Seznam členů bude Komisí zveřejněn v Úředním věstníku Evropské
unie.
Článek 6
Skupině předsedá zástupce Komise.
Skupina může po dohodě s Komisí na základě pověření zřídit
pracovní skupiny pro studium zvláštních otázek. Pracovní
skupina bude rozpuštěna, jakmile splní své pověření.
K účasti na práci skupiny a/nebo pracovních skupin může
Komise zvát odborníky a pozorovatele, kteří mají specifické
znalosti.
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Funkci sekretariátu skupiny zajišťuje Komise. Zájemci z řad
zaměstnanců Komise mohou být na zasedání skupiny
a pracovních skupin přítomni a mohou se účastnit diskuze.
Komise může na internetu zveřejnit v původním jazyce daného
dokumentu jakýkoli závěr, shrnutí, částečný závěr nebo
pracovní dokument skupiny nebo jejích pracovních skupin.
Článek 8
Komise v souladu s předpisy platnými v rámci Komise uhradí
členům, pozorovatelům a odborníkům cestovní výdaje a denní
diety v souvislosti s činností skupiny. Za výkon funkce nepřísluší odměna.
Článek 9
Toto rozhodnutí se použije do 27. dubna 2008.

Článek 7
Skupina a pracovní skupiny běžně zasedají v budovách Komise;
formu a časový rozvrh určuje Komise.

V Bruselu dne 28. dubna 2005.
Za Komisi

Skupina přijme svůj jednací řád na základě předlohy vypracované Komisí.

Charlie McCREEVY

člen Komise
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PŘÍLOHA
SEZNAM ČLENŮ
Gintautas BARTKUS
Theodor BAUMS
Francesco CHIAPPETTA
Thomas COURTNEY
Jean-Pierre HELLEBUYCK
Erich KANDLER
Mrs Vanessa KNAPP
Vratislav KULHÁNEK
Jukka MÄHÖNEN
Stilpon NESTOR
Jesper Bo NIELSEN
Jósef OKOLSKI
Leonardo PEKLAR
Colin PERRY
Enrique PIÑEL LÓPEZ
Geert RAAIJMAKERS
Mrs Joëlle SIMON
Mario STELLA-RICHTER
Mrs Daniela WEBER-REY
Patrick ZURSTRASSEN
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