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РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 22 юли 2008 година
относно назначаването на членове на експертната група по трафика на хора
(2008/604/ЕО)
международни
и
неправителствени
организации,
действащи на европейско равнище, за да се компенсира
липсата на кандидатури, получени от асоциации на
социални партньори и работодатели, действащи на евро
пейско равнище, така че да може да се осигури
равномерно тематично и географско представителство и
да се попълни бройката на всички първоначално пред
видени двадесет и един членове.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Решение 2007/675/ЕО на Комисията от
17 октомври 2007 г. за създаване на експертна група по
трафика на хора (1), и по-специално член 3 от него,
(8)

Един от членовете на групата бе назначен от Европол,

като има предвид че:
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
(1)

Експертната група следва да бъде съставена от 21 членове.
Член 1

(2)

Членовете на експертната група следва да бъдат назначени
от специалисти с познания и опит в борбата срещу
трафика на хора, включително по отношение на
трудовото ѝ измерение.

(3)

Най-много 11 членове, идващи от администрациите на
държавите-членки, следва да бъдат назначени от
Комисията по предложение на държавите-членки.

(4)

Най-много петима членове, идващи от междуправител
ствени, международни и неправителствени организации,
действащи на европейско равнище, най-много четирима
членове, идващи от асоциации на социални партньори и
работодатели, действащи на европейско равнище, и
най-много двама членове, избрани измежду лица с опит,
придобит от академични научни изследвания, следва да
бъдат назначени от Комисията измежду тези лица, които
са отговорили на поканата за представяне на кандидатури.

(5)

(6)

(7)

Поради това на 19.1.2008 г. Комисията публикува
покана за представяне на кандидатури с цел да се
подберат кандидати за съставяне на експертната група (2).
Комисията проведе процедура за подбор измежду полу
чените кандидатури. При оценяване на кандидатурите
Комисията взе предвид критериите, посочени в поканата
за представяне на кандидатури, и по-специално в точка 2
от нея.
Препоръчително е експертната група да включи четирима
допълнителни членове, идващи от междуправителствени,

ОВ L 277, 20.10.2007 г., стр. 29.
(2) ОВ C 14, 19.1.2008 г., стp. 27.
(1)

Решение 2007/675/ЕО се изменя, както следва:
Член 3, параграф 2, буква б) се заменя със следния текст:
„б) междуправителствени, международни и неправителствени
организации, действащи на европейско равнище, с доку
ментирано доказани познания и опит в областта на
трафика на хора (до 9 членове).“.
Член 2
Комисията назначава следните лица за членове на експертната
група по трафика на хора:
1. Членове, назначени в съответствие с член 3, параграф 2, буква
а) от Решение 2007/675/ЕО на Комисията:
г-н Jan AUSTAD,
г-н Sandi ČURIN,
г-жа Rita THEODOROU SUPERMAN,
г-н Luís GOUVEIA,
г-жа Jelena KAMINSKA,
г-н Glynn RANKIN,
г-жа Bärbel Heide UHL,
г-н Floris VAN DIJK,
г-жа Kajsa WAHLBERG.
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2. Членове, назначени в съответствие с член 3, параграф 2, буква
б) от Решение 2007/675/ЕО на Комисията, изменено с
настоящото решение:
г-жа Antonia BALKANSKA LAVINE,
г-жа Stana BUCHOWSKA,
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Член 4
Членовете на експертната група се назначават в качеството им на
частни лица за период от три години, който може да бъде
подновен.
Член 5

г-н Marco BUFO,

След края на процедурата за подбор, кандидатите, които се
считат за подходящи да бъдат членове на групата, но които не
са назначени за членове на експертната група, остават в резервен
списък с тяхно съгласие.

г-жа Muireann O BRIAIN,
г-н Martijn PLUIM,
г-жа Evelyn PROBST,
г-жа Klara SKRIVANKOVA,
г-жа Patsy SÖRENSEN,
г-жа Liliana SORRENTINO.
3. Членове, назначени в съответствие с член 3, параграф 2, буква
д) от Решение 2007/675/ЕО на Комисията:
г-н Ryszard PIOTROWICZ,

Член 6
Имената на назначените членовете се публикуват в Официален
вестник на Европейския съюз.
Член 7
Настоящото решение влиза в сила на следващия ден след прие
мането му.

г-жа Georgina VAZ CABRAL.
Член 3
Комисията взема предвид назначаването от Европол на г-н Steve
HARVEY като член на експертна група по трафика на хора в
съответствие с член 3, параграф 2, буква г) и параграф 3 от
Решение 2007/675/ЕО на Комисията.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2008 година.
За Комисията
Jacques BARROT

Заместник-председател

