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23.7.2008

KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 22. juli 2008
om udnævnelse af medlemmerne af Ekspertgruppen vedrørende Menneskehandel
(2008/604/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

internationale og ikke-statslige organisationer, der
arbejder på europæisk plan, for at opveje manglen på
ansøgninger fra arbejdsmarkedets parter og arbejdsgiver
foreninger, der arbejder på europæisk plan, så der sikres
en afbalanceret emnemæssig og geografisk repræsenta
tion, og for at man kan nå op på det oprindeligt fastsatte
tal på i alt 21 medlemmer.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens afgørelse 2007/675/EF af
17. oktober 2007 om oprettelse af Ekspertgruppen vedrørende
Menneskehandel (1), særlig artikel 3, og

(8)

ud fra følgende betragtninger:

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

(1)

Europol har udnævnt ét medlem af gruppen —

Artikel 1

Ekspertgruppen bør bestå af 21 medlemmer.

I afgørelse 2007/675/EF foretages følgende ændringer:
(2)

Ekspertgruppens medlemmer bør udnævnes blandt
specialister, der har ekspertise og erfaring i bekæmpelse
af menneskehandel, herunder den arbejdsmæssige dimen
sion heraf.

(3)

Kommissionen bør på forslag af medlemsstaterne
udnævne op til 11 medlemmer, som kommer fra
medlemsstaternes administrationer.

(4)

Kommissionen bør udnævne op til fem medlemmer, som
kommer fra mellemstatslige, internationale og ikke-stats
lige organisationer, der arbejder på europæisk plan, op til
fire medlemmer, som kommer fra arbejdsmarkedets
parter og arbejdsgiverforeninger, der arbejder på euro
pæisk plan, og op til to medlemmer, som udvælges
blandt personer med erfaring fra videnskabelig forskning,
blandt dem, der har indgivet svar på indkaldelsen af
ansøgninger.

Artikel 3, stk. 2, litra b), affattes således:
»b) mellemstatslige, internationale og ikke-statslige organisa
tioner, der arbejder på europæisk plan, og som har vel
dokumenteret ekspertise og erfaring på området menne
skehandel (op til 9 medlemmer)«.

Artikel 2

(5)

Kommissionen offentliggjorde den 19.1.2008 en indkal
delse af ansøgninger for at kunne opstille en liste over
kandidater til ekspertgruppen (2).

Kommissionen udnævner følgende medlemmer af Ekspert
gruppen vedrørende Menneskehandel:

1) Medlemmer, som udnævnes i henhold til artikel 3, stk. 2,
litra a), i Kommissionens afgørelse 2007/675/EF:
Hr. Jan AUSTAD
Hr. Sandi ČURIN
Fr. Rita THEODOROU SUPERMAN
Hr. Luís GOUVEIA

(6)

(7)

Kommissionen har gennemført en udvælgelsesprocedure
på grundlag af de modtagne ansøgninger. Ved vurde
ringen af ansøgningerne har Kommissionen taget
hensyn til de kriterier, som var anført i indkaldelsen af
ansøgninger, særlig under punkt 2.

Det er tilrådeligt, at ekspertgruppen omfatter fire yder
ligere medlemmer, som kommer fra mellemstatslige,

(1) EUT L 277 af 20.10.2007, s. 29.
(2) EUT C 14 af 19.1.2008, s. 27.

Fr. Jelena KAMINSKA
Hr. Glynn RANKIN
Fr. Bärbel Heide UHL
Hr. Floris VAN DIJK
Fr. Kajsa WAHLBERG
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2) Medlemmer, som udnævnes i henhold til artikel 3, stk. 2,
litra b), i Kommissionens afgørelse 2007/675/EF, som
ændret ved nærværende afgørelse:
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Artikel 4
Medlemmerne af ekspertgruppen udnævnes personligt for en
treårig periode, der kan fornys.

Fr. Antonia BALKANSKA LAVINE
Fr. Stana BUCHOWSKA

Artikel 5

Hr. Marco BUFO

Efter udvælgelsesproceduren placeres ansøgere, som anses for at
være passende kandidater til gruppen, men som ikke er blevet
udpeget til medlemmer af ekspertgruppen, på en reserveliste,
hvis de er indforstået hermed.

Fr. Muireann O BRIAIN
Hr. Martijn PLUIM
Fr. Evelyn PROBST
Fr. Klara SKRIVANKOVA

Artikel 6

Fr. Patsy SÖRENSEN

Navnene på de udnævnte medlemmer offentliggøres i Den
Europæiske Unions Tidende.

Fr. Liliana SORRENTINO
3) Medlemmer, som udnævnes i henhold til artikel 3, stk. 2,
litra e), i Kommissionens afgørelse 2007/675/EF:

Artikel 7
Denne afgørelse får virkning fra dagen for vedtagelsen.

Hr. Ryszard PIOTROWICZ
Fr. Georgina VAZ CABRAL
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2008.
Artikel 3
Kommissionen noterer sig Europols udnævnelse af hr. Steve
HARVEY til medlem af Ekspertgruppen vedrørende Menneske
handel i henhold til artikel 3, stk. 2, litra d), og stk. 3, i
Kommissionens afgørelse 2007/675/EF.

På Kommissionens vegne
Jacques BARROT

Næstformand

