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II
(Akti, katerih objava ni obvezna)

KOMISIJA

SKLEP KOMISIJE
z dne 28. aprila 2005
o ustanovitvi skupine nevladnih strokovnjakov za upravljanje podjetij in pravo družb
(2005/380/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

Akcijski načrt Komisije o posodobitvi prava družb in
izboljšanju upravljanja podjetij v Evropski uniji (1), sprejet
maja 2003, je opredelil vrsto ukrepov, potrebnih za
posodobitev, izpopolnitev in poenostavitev ureditvenega
okvira za pravo družb in upravljanje podjetij.

Ta akcijski načrt priznava pomen posvetovanja s strokovnjaki in javnostjo kot sestavnega dela razvoja prava družb
in upravljanja podjetij na ravni Skupnosti.

Zato bi morala biti ustanovljena skupina nevladnih strokovnjakov za upravljanje podjetij in prava družb, da bi
služila kot organ za presojo, razpravljanje in nasvete
Komisiji na področju upravljanja podjetij in prava
družb, še posebej v povezavi z ukrepi, predvidenimi v
akcijskih načrtih; ker je torej v tej skupini primerno predvideti prisotnost še posebej dobro usposobljenih oseb,
aktivnih v poslovnih in akademskih skupnostih ali civilni
družbi, zmožnih prispevati svoje posebno poznavanje
prava družb in upravljanja podjetij na ravni Skupnosti.

SKLENILA:

Člen 1
V Skupnosti se ustanovi skupina nevladnih strokovnjakov za
upravljanje podjetij in pravo družb (v nadaljnjem besedilu
„Skupina“).

Člen 2
Vloga Skupine je tehnično svetovanje Komisiji na pobudo
Komisije na področju upravljanja podjetij in prava družb na
zahtevo Komisije. Predsednik Skupine lahko predlaga Komisiji,
da se posvetuje s Skupino o vsaki povezani zadevi.

Člen 3
Skupina bo štela največ 20 članov iz poslovnih in akademskih
skupnosti ali civilne družbe, katerih izkušnje in sposobnosti na
področju upravljanja podjetij in prava družb so široko priznane
na ravni Skupnosti. Člane Skupine imenuje Komisija. Imenovanje je osebno. Člani Skupine svetujejo Komisiji neodvisno
od kakršnih koli zunanjih navodil.

Seznam članov je naveden v Prilogi.

Člen 4
(4)

Skupina nevladnih strokovnjakov za pravo družb in
upravljanje podjetij bo pripravila svoj poslovnik ter v
celoti upoštevala vlogo in prerogative institucij –

(1) COM(2003) 284 konč.

Mandat članov Skupine traja tri leta. Lahko so ponovno imenovani. Po izteku triletnega obdobja ostanejo člani Skupine na
položaju, dokler jih ne zamenjajo ali ponovno imenujejo. V
primeru odstopa ali smrti člana Skupine v obdobju njegovega
mandata Komisija v skladu s členom 3 imenuje novega člana.
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Člen 5
Seznam članov objavi Komisija v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6
Skupini predseduje predstavnik Komisije.

Skupina lahko v dogovoru s Komisijo ustanovi delovne skupine
za proučevanje določenih tem na podlagi mandata. Delovne
skupine se razpusti takoj po dovršitvi mandata.

Komisija lahko povabi strokovnjake ali opazovalce s posebnim
znanjem k sodelovanju pri delu Skupine in/ali delovnih skupin.

Člen 7
Skupine in delovne skupine se ponavadi sestanejo v prostorih
Komisije, v sestavu in skladno z urnikom, ki ga določi Komisija.
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Komisija za Skupino zagotovi tajniške storitve. Zainteresirani
člani osebja Komisije so lahko prisotni na srečanjih Skupine
in delovnih skupin in lahko sodelujejo v razpravah.
Komisija lahko v originalnem jeziku zadevnega dokumenta na
internetni strani objavi kateri koli sklep, povzetek, delni sklep ali
delovni dokument, povezan s Skupino ali njenimi delovnimi
skupinami.
Člen 8
Potne stroške in dnevnice, ki jih imajo člani, opazovalci in
strokovnjaki v zvezi z dejavnostmi Skupine, povrne Komisija
v skladu z veljavnimi določbami znotraj Komisije. Za svoje
funkcije niso plačani.
Člen 9
Ta sklep se uporablja do 27. aprila 2008.
V Bruslju, 28. aprila 2005
Za Komisijo

Skupina sprejme svoj poslovnik na podlagi osnutka, ki ga predloži Komisija.

Charlie McCREEVY

Član Komisije
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PRILOGA
SEZNAM ČLANOV
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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