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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 22 juli 2008
om utnämning av medlemmar i expertgruppen för frågor om människohandel
(2008/604/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

(7)

Expertgruppen bör innehålla fyra ytterligare medlemmar
som kommer från mellanstatliga, internationella och
icke-statliga organisationer verksamma på EU-nivå, för
att kompensera bristen på ansökningar från arbetsmark
nadens parter och arbetsgivarorganisationer verksamma
på EU-nivå, så att en välavvägd ämnesmässig och geo
grafisk fördelning garanteras och så att man når upp till
det antal på 21 medlemmar som ursprungligen planera
des.

(8)

Europol har utnämnt en gruppmedlem.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av kommissionens beslut 2007/675/EG av den
17 oktober 2007 om inrättande av expertgruppen för frågor
om människohandel (1), särskilt artikel 3 i detta,

av följande skäl:

(1)

Expertgruppen bör bestå av 21 medlemmar.

(2)

Expertgruppens medlemmar bör utnämnas bland specia
lister med kunskap om och erfarenhet av bekämpning av
människohandel, även den aspekt som rör arbetskrafts
utnyttjande.

(3)

(4)

(5)

Kommissionen bör på förslag av medlemsstaterna ut
nämna högst elva medlemmar som kommer från med
lemsstaternas förvaltningar.

Kommissionen bör utnämna högst fem medlemmar som
kommer från mellanstatliga, internationella och icke-stat
liga organisationer verksamma på EU-nivå, högst fyra
medlemmar som kommer från arbetsmarknadens parter
och arbetsgivarorganisationer verksamma på EU-nivå,
och högst två medlemmar, som väljs ut bland personer
med erfarenhet från akademisk forskning, bland de per
soner som har svarat på inbjudan att lämna ansökningar.

Den 19 januari 2008 offentliggjorde kommissionen en
inbjudan att lämna ansökningar i syfte att upprätta en
förteckning över personer som kan ingå i expertgrup
pen (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 2007/675/EG ändras enligt följande:
Artikel 3.2 b ska ersättas med följande:
”b) mellanstatliga, internationella och icke-statliga organisa
tioner som är verksamma på EU-nivå och har väldoku
menterad kunskap om och erfarenhet av området män
niskohandel (upp till 9 medlemmar)”.
Artikel 2
Kommissionen utnämner följande medlemmar av expertgrup
pen för frågor om människohandel:
1. Medlemmar som utnämns i enlighet med artikel 3.2 a i
kommissionens beslut 2007/675/EG:
Jan AUSTAD
Sandi ČURIN
Rita THEODOROU SUPERMAN
Luís GOUVEIA
Jelena KAMINSKA

(6)

(1)

Kommissionen har genomfört ett urvalsförfarande på
grundval av de mottagna ansökningarna. Den har i be
dömningen av ansökningarna tagit hänsyn till de kriterier
som anges i inbjudan att lämna ansökningar, särskilt i
punkt 2 i denna.

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

Glynn RANKIN
Bärbel Heide UHL
Floris VAN DIJK
Kajsa WAHLBERG
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2. Medlemmar som utnämns i enlighet med artikel 3.2 b i
kommissionens beslut 2007/675/EG, ändrad genom förelig
gande beslut:

L 194/13

Artikel 4
Expertgruppens medlemmar utnämns personligen för en treårs
period, som kan förlängas.

Antonia BALKANSKA LAVINE
Stana BUCHOWSKA

Artikel 5

Marco BUFO

Efter urvalsförfarandet ska de sökande som bedöms vara lämp
liga kandidater för medlemskap i gruppen, men som inte ut
nämnts till medlemmar av expertgruppen, upptas på en reserv
lista om de samtycker till detta.

Muireann O BRIAIN
Martijn PLUIM
Evelyn PROBST
Klara SKRIVANKOVA

Artikel 6

Patsy SÖRENSEN

Namnen på de utnämnda medlemmarna ska offentliggöras i
Europeiska unionens officiella tidning.

Liliana SORRENTINO
3. Medlemmar som utnämns i enlighet med artikel 3.2 e i
kommissionens beslut 2007/675/EG:

Artikel 7
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits.

Ryszard PIOTROWICZ
Georgina VAZ CABRAL
Utfärdat i Bryssel den 22 juli 2008.
Artikel 3
Kommissionen noterar att Europol har utnämnt Steve HARVEY
till medlem av expertgruppen för frågor om människohandel i
enlighet med artikel 3.2 d och artikel 3.3 i kommissionens
beslut (2007/675/EG).

På kommissionens vägnar
Jacques BARROT

Vice ordförande

