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PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

KOMISJA

Zaproszenie do składania wniosków w związku z decyzją Komisji 2007/675/WE ustanawiającą
Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

(2008/C 14/10)

Decyzją 2007/675/WE (1) Komisja powołała Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi. Komisja może konsul-
tować się z grupą w każdej sprawie odnoszącej się do handlu ludźmi.

Do zadań tej grupy ekspertów należy w szczególności:

a) ustanowienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, innymi stronami wyszczególnionymi w
art. 3 ust. 2 lit. b) i Komisją w zakresie szeregu kwestii związanych z handlem ludźmi;

b) wspieranie Komisji poprzez wydawanie opinii związanych z handlem ludźmi i zapewnienie spójnego
podejścia w tej dziedzinie;

c) wspieranie Komisji w ocenie rozwoju polityki w dziedzinie handlu ludźmi na poziomie krajowym, euro-
pejskim i międzynarodowym;

d) wspieranie Komisji w wysiłkach na rzecz identyfikowania i definiowania właściwych środków i działań
możliwych do podjęcia na poziomie europejskim i krajowym w ramach polityki zwalczania handlu
ludźmi;

e) przekazywanie Komisji na jej wniosek lub z własnej inicjatywy opinii lub sprawozdań, przy należytym
uwzględnieniu realizacji i dalszego rozwoju na poziomie unijnym planu UE dotyczącego najlepszych
wzorców, standardów i procedur zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu (2), a także pokrewnych
form wyzysku. Grupa uwzględni również aspekty dotyczące płci.

W związku z powyższym Komisja zaprasza do zgłaszania wniosków celem ustalenia listy kandydatów, z
której wybrani zostaną członkowie grupy.

1. Grupa ekspertów składa się z 21 członków powołanych jako osoby prywatne. Zgodnie z art. 3 powyż-
szej decyzji członków wybiera Komisja na podstawie stosownych kwalifikacji.

Od przyszłych ekspertów wymaga się zajmowania, obecnie lub w przeszłości, stanowiska we właściwej
instytucji wyszczególnionej w przywołanej decyzji Komisji. Wymaga się od nich ponadto:

— umiejętności i wiedzy związanych z obszarami działań w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi i
zwalczania tego zjawiska, w których mogą zostać poproszeni o udzielenie wsparcia,

— znacznych osiągnięć zawodowych w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi oraz co najmniej 5 lat właści-
wego doświadczenia zawodowego,

— znajomości języków obcych, w tym możliwej do wykazania umiejętności pracy w języku angielskim.

Umiejętności te zostaną ocenione na podstawie wypełnionych formularzy życiorysu i wniosku.
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(1) Dz.U. L 277 z 20.10.2007, str. 29.
(2) Dz.U. C 311 z 9.12.2005, str. 1.



2. Przy ocenie wniosków Komisja uwzględnia następujące kryteria:

— udokumentowane kompetencje i doświadczenie, w tym na poziomie europejskim lub międzynaro-
dowym, w dziedzinach związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi,

— konieczność zapewnienia równowagi w grupie ekspertów pod względem reprezentatywności, płci i
pochodzenia geograficznego kandydatów,

— konieczność zapewnienia równowagi pod względem wiedzy fachowej na temat różnych form handlu
ludźmi, w tym wykorzystywania pracowników i wykorzystywania seksualnego, w różnorodnych aspek-
tach, takich jak zapobieganie, ściganie i pomoc ofiarom, a także w dziedzinie praw człowieka, praw
dziecka, prawa karnego, pracy i migracji,

— konieczność dążenia do kontynuowania prac poprzedniej grupy ekspertów w dziedzinie handlu ludźmi
(ustanowionej decyzją Komisji z dnia 25 marca 2003 r.),

— członkowie grupy ekspertów muszą być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub, w
stosownych przypadkach, kraju przystępującego lub należącego do Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego.

Wnioski można składać jedynie poprzez wypełnienie wzoru formularza wniosku (załącznik 1) i wzoru
życiorysu (załącznik 2). Kandydaci proszeni są o wyraźne wskazanie we wniosku dziedziny handlu ludźmi,
w której posiadają szczególną wiedzę.

Mając na uwadze politykę przejrzystości instytucji europejskich i potrzebę informowania społeczeństwa o
tożsamości i kwalifikacjach ekspertów doradzających tym instytucjom, ogólne dane osobowe zostaną —
zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 (1) — udostępnione publicznie w Rejestrze Grup
Ekspertów (2) przez okres przynależności do grupy lub do czasu zgłoszenia wniosku o usunięcie z
publicznej strony internetowej.

3. Należycie podpisane wnioski należy przesłać do 15 lutego 2008 r. drogą elektroniczną lub pocztą na
poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa:

European Commission
Directorate-general Justice, Freedom and Security
Unit D2 Secretariat
LX 46 3/131
B-1049 Brussels
JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

4. Komisja powołuje członków jako osoby prywatne na trzyletnią kadencję, z możliwością ponownego
powołania. Przedstawiają oni Komisji niezależne opinie wolne od wpływów zewnętrznych oraz przestrzegają
zasad poufności, o której mowa w art. 4 decyzji Komisji ustanawiającej grupę ekspertów.

5. Komisja zwraca koszty podróży i pobytu ponoszone w związku z działalnością grupy ekspertów
zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji. Za pełnienie swoich obowiązków członkowie nie będą
otrzymywać żadnego wynagrodzenia.

6. Lista członków grupy ekspertów publikowana jest na stronie internetowej DG ds. Sprawiedliwości,
Wolności i Bezpieczeństwa oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nazwiska członków są groma-
dzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

7. Dodatkowych informacji udziela pani Enikő FELFÖLDI (tel.: (32-2) 295 49 33, faks: (32-2) 296 76 33,
email: eniko.felfoldi@ec.europa.eu).
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(1) Dane zostaną opublikowane w Rejestrze Grup Ekspertów: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/
(2) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich
danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1).



ZAŁĄCZNIK 1
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ZAŁĄCZNIK 2
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