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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 22. července 2008
o jmenování členů Odborné skupiny pro otázky obchodování s lidmi
(2008/604/ES)
organizací činných na evropské úrovni, aby se vyrovnal
nedostatek přihlášek, které Komise obdržela ze strany
sociálních partnerů a organizací zaměstnavatelů činných
na evropské úrovni, a aby se tak zajistila tematicky
a zeměpisně vyrovnaná reprezentace a dodržel původně
plánovaný počet 21 členů.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Komise 2007/675/ES ze dne 17. října
2007, kterým se zřizuje Odborná skupina pro otázky obcho
dování s lidmi (1), a zejména na článek 3 uvedeného rozhod
nutí,

(8)

Jeden člen skupiny byl jmenován Europolem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

vzhledem k těmto důvodům:
Článek 1
(1)

Odborná skupina by měla mít 21 členů.

Rozhodnutí 2007/675/ES se mění takto:

(2)

Členové odborné skupiny by měli být jmenováni z řad
odborníků se způsobilostí a zkušenostmi v oblasti boje
proti obchodování s lidmi, a to včetně pracovní proble
matiky vztahující se k obchodování s lidmi.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. b) se nahrazuje tímto:

(3)

(4)

Komise by měla na návrh členských států jmenovat
nejvýše jedenáct členů skupiny ze správních orgánů člen
ských států.

Komise by z kandidátů, kteří projevili zájem o pozice
v daném výběrovém řízení, měla jmenovat nejvýše pět
členů z mezivládních, mezinárodních a nevládních orga
nizací činných na evropské úrovni, nejvýše čtyři členové
by měli pocházet z řad sociálních partnerů a organizací
zaměstnavatelů činných na evropské úrovni a nejvýše dva
členové by měli být z řad jednotlivců se zkušenostmi
získanými během akademického výzkumu.

„b) z mezivládních, mezinárodních a nevládních organizací
činných na evropské úrovni, které mají řádně doloženy
zkušenosti a odbornou způsobilost v oblasti obchodo
vání s lidmi (maximálně 9 členů)“
Článek 2
Komise jmenuje následující členy Odborné skupiny pro otázky
obchodování s lidmi:
1) Členové jmenovaní podle čl. 3 odst. 2 písmena a) rozhod
nutí Komise 2007/675/ES:
Jan AUSTAD
Sandi ČURIN

(5)

(2)

Komise dne 19. ledna 2008
zveřejnila výzvu
k podávání přihlášek za účelem vytvoření seznamu
kandidátů pro sestavení odborné skupiny.

Rita THEODOROU SUPERMAN
Luís GOUVEIA

(6)

(7)

Komise předložené přihlášky posoudila a provedla užší
výběr. Při posuzování přihlášek Komise zohlednila
kritéria uvedená ve výzvě k podávání přihlášek, přede
vším v bodě 2.

Je vhodné, aby odborná skupina zahrnovala čtyři doda
tečné členy z mezivládních, mezinárodních a nevládních

(1) Úř. věst. L 277, 20.10.2007, s. 29.
(2) Úř. věst. C 14, 19.1.2008, s. 27.

Jelena KAMINSKA
Glynn RANKIN
Bärbel Heide UHL
Floris VAN DIJK
Kajsa WAHLBERG
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2) Členové jmenovaní podle čl. 3 odst. 2 písmena b) rozhod
nutí Komise 2007/675/ES, ve znění současného rozhodnutí:
Antonia BALKANSKA LAVINE
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Článek 4
Členové odborné skupiny jsou jmenováni osobně na tříleté
obnovitelné funkční období.

Stana BUCHOWSKA
Článek 5

Marco BUFO

Po výběrovém řízení žadatelé, kteří byli shledáni vhodnými
kandidáty na členství ve skupině, ale kteří členy odborné
skupiny jmenováni nejsou, budou s vlastním svolením zapsáni
na seznam náhradníků.

Muireann O BRIAIN
Martijn PLUIM
Evelyn PROBST
Klára SKŘIVÁNKOVÁ

Článek 6

Patsy SÖRENSEN

Jména členů budou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Liliana SORRENTINO
3) Členové jmenovaní podle čl. 3 odst. 2 písmena e) rozhod
nutí Komise 2007/675/ES:

Článek 7
Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem po svém přijetí.

Ryszard PIOTROWICZ
Georgina VAZ CABRAL

V Bruselu dne 22. července 2008.
Článek 3

Komise bere na vědomí jmenování pana Steva HARVEYHO ze
strany Europolu členem Odborné skupiny pro otázky obchodo
vání s lidmi podle čl. 3 odst. 2 písm. d) a odst. 3 rozhodnutí
Komise 2007/675/ES.

Za Komisi
Jacques BARROT

místopředseda

