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KOMISIJAS LĒMUMS
(2008. gada 22. jūlijs)
par dalībnieku iecelšanu ekspertu grupā jautājumos par cilvēku tirdzniecību
(2008/604/EK)
kompensētu trūkstošos pieteikumus no sociālajiem part
neriem un darba devēju apvienībām, kas darbojas Eiropas
līmenī, lai panāktu līdzsvarotu tematisko un ģeogrāfisko
pārstāvētību un to, ka grupas sastāvā kopā ir sākotnēji
paredzētais 21 dalībnieks.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 17. oktobra Lēmumu
2007/675/EK, ar ko izveido Eiropas ekspertu grupu jautājumos
par cilvēku tirdzniecību (1), un jo īpaši tā 3. pantu,

(8)

Vienu grupas dalībnieku ieceļ Eiropols,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

tā kā:
1. pants
(1)

Ekspertu grupas sastāvā ir 21 dalībnieks.

(2)

Ekspertu grupas dalībnieki ir personas no speciālistu
vidus, kurām ir īpašas zināšanas un pieredze cīņā pret
cilvēku tirdzniecību, tostarp attiecībā uz darba ekspluatā
ciju.

(3)

Komisija pēc dalībvalstu ierosinājuma ieceļ līdz 11 dalīb
niekiem, kas izraudzīti no dalībvalstu iestādēm.

Lēmumu 2007/675/EK groza šādi.
Lēmuma 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu
tekstu:
“b) starpvaldību, starptautiskās vai nevalstiskās organizācijās,
kas darbojas Eiropas līmenī un var dokumentāri pierādīt
īpašās zināšanas un pieredzi cilvēku tirdzniecības jomā
(līdz 9 dalībniekiem).”

2. pants
(4)

(5)

Komisijai no to personu vidus, kas atsaukušās uz uzaici
nājumu iesniegt pieteikumus, jāieceļ līdz 5 dalībniekiem,
kurus izraugās no starpvaldību, starptautiskām un neval
stiskām organizācijām, kas darbojas Eiropas līmenī, līdz 4
dalībniekiem, kurus izraugās no sociālajiem partneriem
un darba devēju apvienībām, kas darbojas Eiropas līmenī,
un līdz 2 dalībniekiem, kurus izraugās no personu vidus,
kam ir zinātniskajā pētniecībā iegūta pieredze.

Komisija 2008. gada 19. janvārī publicēja uzaicinājumu
iesniegt pieteikumus, lai sagatavotu kandidātu sarakstu
ekspertu grupas izveidei (2).

Komisija ieceļ šādus dalībniekus ekspertu grupā jautājumos par
cilvēku tirdzniecību:

1) Dalībnieki, kurus ieceļ saskaņā ar Komisijas Lēmuma
2007/675/EK 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu:
Mr Jan AUSTAD
Mr Sandi ČURIN
Ms Rita THEODOROU SUPERMAN
Mr Luís GOUVEIA

(6)

Komisija ir veikusi atlases procedūru saņemtajiem pietei
kumiem. Izvērtējot pieteikumus, Komisija ir ņēmusi vērā
uzaicinājumā iesniegt pieteikumus un jo īpaši tā 2.
punktā uzskaitītos kritērijus.

Ms Jelena KAMINSKA
Mr Glynn RANKIN

(7)

Ekspertu grupā ieteicams iekļaut vēl četrus dalībniekus,
kuri izraudzīti no starpvaldību, starptautiskām un neval
stiskām organizācijām, kas darbojas Eiropas līmenī, lai

(1) OV L 277, 20.10.2007., 29. lpp.
(2) OV C 14, 19.1.2008., 27. lpp.

Ms Bärbel Heide UHL
Mr Floris VAN DIJK
Ms Kajsa WAHLBERG
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2). Dalībnieki, kurus ieceļ saskaņā ar Komisijas Lēmuma
2007/675/EK 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu, kurā
grozījumi izdarīti ar šo lēmumu:
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4. pants
Ekspertu grupas dalībniekus ieceļ kā privātpersonas uz trīs gadu
termiņu, kuru var atjaunot.

Ms Antonia BALKANSKA LAVINE
Ms Stana BUCHOWSKA

5. pants

Mr Marco BUFO

Pēc atlases procedūras pieteikumu iesniedzējus, kuri tikuši atzīti
par pieņemamiem kandidātiem dalībai grupā, bet kuri nav iecelti
ekspertu grupas sastāvā, ar viņu piekrišanu iekļauj rezerves
sarakstā.

Ms Muireann O BRIAIN
Mr Martijn PLUIM
Ms Evelyn PROBST

6. pants

Ms Klara SKRIVANKOVA

Grupas dalībnieku vārdus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī.

Ms Patsy SÖRENSEN
Ms Liliana SORRENTINO
3) Dalībnieki, kurus ieceļ saskaņā ar Komisijas Lēmuma
2007/675/EK 3. panta 2. punkta e) apakšpunktu:

7. pants
Šis lēmums stājas spēkā dienu pēc tā pieņemšanas.

Mr Ryszard PIOTROWICZ
Ms Georgina VAZ CABRAL
Briselē, 2008. gada 22. jūlijā
3. pants
Komisija ņem vērā, ka Eiropols ieceļ Mr Steve HARVEY par
dalībnieku ekspertu grupā jautājumos par cilvēku tirdzniecību
saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2007/675/EK 3. panta 2. punkta
d) apakšpunktu un 3. punktu.

Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja vietnieks
Jacques BARROT

