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KOMISJONI OTSUS,
22. juuli 2008,
inimkaubanduse eksperdirühma liikmete määramise kohta
(2008/604/EÜ)
sustevahelistest, rahvusvahelistest ja valitsusvälistest orga
nisatsioonidest neli täiendavat liiget, et tagada tasakaalus
tatud esindatus nii teemade lõikes kui ka geograafiliselt ja
saavutada liikmete arvuks 21, nagu algselt kavandatud.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 17. oktoobri 2007. aasta otsust
2007/675/EÜ inimkaubanduse eksperdirühma moodustamise
kohta, (1) eriti selle artiklit 3,

(8)

Ühe eksperdirühma liikme on määranud Europol,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

ning arvestades järgmist:

Artikkel 1
Otsust 2007/675/EÜ muudetakse järgmiselt.

(1)

Eksperdirühm peaks koosnema 21 liikmest.

(2)

Eksperdirühma liikmeks määratavatel ekspertidel peaksid
olema teadmised ja kogemused inimkaubanduse, seal
hulgas sellega seotud tööjõu ekspluateerimise vastase
võitluse alal.

Artikli 3 lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

(3)

„b) Euroopa tasandil tegutsevatest valitsustevahelistest,
rahvusvahelistest ja valitsusvälistest organisatsioonidest
isikute hulgast, kellel on korralikult dokumenteeritud
teadmised ja kogemused inimkaubanduse valdkonnas
(kuni üheksa liiget);”.

Komisjon peaks määrama liikmesriikide ettepanekul liik
mesriikide ametiasutustest kuni 11 liiget.
Artikkel 2

(4)

(5)

Komisjon peaks määrama Euroopa tasandil tegutsevatest
valitsustevahelistest, rahvusvahelistest ja valitsusvälistest
organisatsioonidest kuni viis liiget, üleeuroopaliste sotsi
aalpartnerite seast ja Euroopa töövõtjate ühendustest kuni
neli liiget ning isikute hulgast, kelle kogemused on
saadud akadeemilisest uurimistööst, kuni kaks liiget,
tehes valiku isikute hulgast, kes on vastanud kandideeri
miskutsele.

Komisjon avaldas 19. jaanuaril 2008 kandideerimis
kutse, (2) et koostada eksperdirühma moodustamiseks
kandidaatide nimekiri.

Komisjon määrab inimkaubanduse eksperdirühma liikmeteks
järgmised isikud:

1. Komisjoni otsuse 2007/675/EÜ artikli 3 lõike 2 punkti a
kohaselt määratud liikmed:
Jan AUSTAD
Sandi ČURIN
Rita THEODOROU SUPERMAN
Luís GOUVEIA

(6)

(7)

Komisjon vaatas laekunud avaldused valikumenetluse
raames läbi. Avalduste läbivaatamisel võttis komisjon
arvesse kandideerimiskutses loetletud kriteeriume, eriti
selle punktis 2 loetletud kriteeriume.

Selleks et korvata üleeuroopaliste sotsiaalpartneritelt ja
Euroopa töövõtjate ühendustelt laekumata jäänud aval
dusi, tuleks määrata Euroopa tasandil tegutsevatest valit

(1) ELT L 277, 20.10.2007, lk 29.
(2) ELT C 14, 19.1.2008, lk. 27.

Jelena KAMINSKA
Glynn RANKIN
Bärbel Heide UHL
Floris VAN DIJK
Kajsa WAHLBERG
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2. Komisjoni otsuse 2007/675/EÜ artikli 3 lõike 2 punkti b
kohaselt määratud liikmed, nagu muudetud käesoleva otsu
sega:
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3 kohaselt inimkaubanduse eksperdirühma liikmeks Steve
HARVEY.

Artikkel 4

Antonia BALKANSKA LAVINE

Eksperdirühma liikmed määratakse isikuliselt kolmeks aastaks ja
seda perioodi on võimalik pikendada.

Stana BUCHOWSKA
Marco BUFO

Artikkel 5

Muireann O BRIAIN

Pärast valikumenetlust kantakse kandidaadid, keda peeti sobi
vaks rühma liikmeks, kuid keda siiski liikmeks ei määratud,
nende nõusolekul reservnimekirja.

Martijn PLUIM
Evelyn PROBST
Klara SKRIVANKOVA

Artikkel 6

Patsy SÖRENSEN

Määratud liikmete nimed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Liliana SORRENTINO

Artikkel 7
3. Komisjoni otsuse 2007/675/EÜ artikli 3 lõike 2 punkti e
kohaselt määratud liikmed:

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmisele järgneval päeval.

Ryszard PIOTROWICZ
Brüssel, 22. juuli 2008

Georgina VAZ CABRAL
Artikkel 3
Komisjon võtab teadmiseks, et Europol on määranud komisjoni
otsuse (2007/675/EÜ) artikli 3 lõike 2 punkti b ja artikli 3 lõike

Komisjoni nimel
asepresident
Jacques BARROT

