
DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 czerwca 2008 r.

zmieniająca decyzję 2004/706/WE w odniesieniu do listy członków Europejskiego Forum Ładu
Korporacyjnego

(2008/598/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Europejskie Forum Ładu Korporacyjnego zostało powo
łane przez Komisję jako jedno z działań ogłoszonych
w planie działania Komisji w sprawie unowocześnienia
prawa spółek oraz umocnienia ładu korporacyjnego (1)
z maja 2003 r., na mocy decyzji Komisji
2004/706/WE (2).

(2) Celem Europejskiego Forum Ładu Korporacyjnego jest
pomoc w określaniu i wymianie najlepszych praktyk
w państwach członkowskich, aby zapewnić wysokie stan
dardy ładu korporacyjnego w całej Unii Europejskiej,
oraz działanie jako forum służące dyskusji i wymianie
myśli, a także organ doradczy Komisji w dziedzinie
ładu korporacyjnego.

(3) Podczas trzech lat swojego istnienia Europejskie Forum
Ładu Korporacyjnego wniosło znaczący wkład
w europejską debatę na temat ładu korporacyjnego
oraz w prace Komisji w tej dziedzinie.

(4) Trzyletnia kadencja obecnych członków Forum wygasła
w dniu 17 października 2007 r. Zgodnie z art. 4 decyzji
2004/706/WE członkowie Forum nadal pełnią swoje
funkcje do czasu podjęcia decyzji o ich zastąpieniu lub
o odnowieniu ich mandatu.

(5) Listę członków zawartą w załączniku do decyzji
2004/706/WE należy zatem zastąpić nową listą
członków powołanych na nadchodzącą trzyletnią
kadencję,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Lista członków zawarta w załączniku do decyzji 2004/706/WE
zostaje zastąpiona listą przedstawioną w załączniku.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Członek Komisji
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(1) COM(2003) 284 wersja ostateczna.
(2) Dz.U. L 321 z 22.10.2004, s. 53.



ZAŁĄCZNIK

— Bistra Boeva,

— Antonio Borges,

— Niklas Bruun,

— Bertrand Collomb,

— David Devlin,

— Jose Maria Garrido Garcia,

— Peter Montagnon,

— Klaus-Peter Müller,

— Colette Neuville,

— Roland Oetker,

— Rolf Skog,

— Marek Sowa,

— Trelawny Williams,

— Jaap Winter,

— Eddy Wymeersch.
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