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(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. április 28.)

vállalatirányítási és társasági jogi nem kormányzati szakértők csoportjának létrehozásáról

(2005/380/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1) A 2003 májusában elfogadott, a Társasági jog korszerű-
sítéséről és a vállalatirányítás javításáról az Európai
Unióban címet viselő bizottsági cselekvési terv (1) egy
sor olyan intézkedést határozott meg, amelyek szüksé-
gesek a vállalatirányítási és társasági jogi keretszabályok
korszerűsítéséhez, kiegészítéséhez és egyszerűsítéséhez.

(2) A cselekvési terv felismeri, hogy a közösségi szintű társa-
sági jogi és vállalatirányítási fejlődés szerves részeként
fontos szerepe van a szakértői és nyilvános konzultáci-
ónak.

(3) A vállalatirányítási és társasági jogi nem kormányzati
szakértők csoportját ennélfogva a Bizottság számára
mérlegelési, vita- és tanácsadási testületként kell létre-
hozni a társasági jog és a vállalatirányítás területén, külö-
nösen a cselekvési tervben meghatározott intézkedésekkel
összefüggésben. Ezért helyénvaló biztosítani, hogy e
csoportban különösen jól képzett személyek legyenek
jelen, akik tevékenyek vállalkozásokban, illetve akadémiai
közösségekben vagy a civil társadalomban, továbbá a
közösségi szintű társasági jog és vállalatirányítás területén
specifikus szaktudást képesek felmutatni.

(4) A vállalatirányítási és társasági jogi nem kormányzati
szakértők csoportja elkészíti saját eljárási szabályait, és
teljes mértékben tiszteletben tartja az intézmények
szerepét és előjogait,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Közösségben létrehozzák a vállalatirányítási és társasági jogi
nem kormányzati szakértők csoportját (a továbbiakban:
„csoport”).

2. cikk

A csoport feladata, hogy a Bizottság kérésére technikai tanácsot
szolgáltasson neki a bizottsági kezdeményezéseket illetően a
vállalatirányítás és a társasági jog területén. A csoport elnöke
indítványozhatja, hogy a Bizottság bármilyen kapcsolódó
kérdésben konzultációt folytasson a csoporttal.

3. cikk

A csoport legfeljebb 20 tagból áll, akik tevékenyek vállalkozá-
sokban, illetve akadémiai közösségekben vagy a civil társada-
lomban, a tagok vállalatirányítási, illetve társasági jogi tapaszta-
lata és szakértelme közösségi szinten széles körű elismerést
élvez. A csoport tagjait a Bizottság nevezi ki. A kinevezés
személyes képességeken alapul. A csoport tagjai bármiféle
külső utasítástól függetlenül adnak tanácsot a Bizottságnak.

A tagok listája a mellékletben szerepel.

4. cikk

A csoport tagjainak kinevezése hároméves időtartamra szól. A
megbízatás megújítható. A csoport tagjai a hároméves időszak
lejártát követően mindaddig hivatalban maradnak, amíg
helyükre új tagot nem neveznek ki, vagy megbízatásukat meg
nem újítják. A csoport valamely tagjának a megbízatás ideje
alatti lemondása vagy elhalálozása esetén a Bizottság a 3.
cikknek megfelelően új tagot nevez ki.
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5. cikk

A Bizottság a tagok listáját az Európai Unió Hivatalos Lapjában
teszi közzé.

6. cikk

A csoport elnöke a Bizottság képviselője.

A csoport meghatározott kérdések tanulmányozásához a Bizott-
sággal egyetértésben megbízatási alapon munkacsoportokat hoz
létre. A munkacsoportok a megbízatásuk teljesítésével felo-
szlanak.

A Bizottság meghatározott szaktudással rendelkező szakértőket
vagy megfigyelőket kérhet fel, akik a csoport és/vagy a munka-
csoportok munkájában vesznek részt.

7. cikk

A csoport és a munkacsoportok rendszerint bizottsági hely-
színen üléseznek a Bizottság által meghatározott formában és
időrendnek megfelelően.

A csoport a Bizottság javaslata alapján fogadja el saját eljárási
szabályzatát.

A csoport titkársági feladatait a Bizottság látja el. Az érdekelt
bizottsági alkalmazottak jelen lehetnek a csoport és a munka-
csoportok ülésein és részt vehetnek a vitákban.

A Bizottság Interneten – a kérdéses dokumentum eredeti
nyelvén – teszi közzé a csoport vagy annak munkacsoportjainak
következtetését, összefoglalóját, részleges következtetését vagy
munkadokumentumát.

8. cikk

A tagok, a megfigyelők és a szakértők részéről a csoport tevé-
kenységeivel kapcsolatban felmerülő utazási és napidíjakat a
Bizottság a hatályos bizottsági rendelkezéseknek megfelelően
téríti meg. A tagok feladatuk ellátásáért nem részesülnek díja-
zásban.

9. cikk

Ezt a határozatot 2008. április 27-ig kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 28-án.

a Bizottság részéről
Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

A TAGOK LISTÁJA

Gintautas BARTKUS

Theodor BAUMS

Francesco CHIAPPETTA

Thomas COURTNEY

Jean-Pierre HELLEBUYCK

Erich KANDLER

Mrs Vanessa KNAPP

Vratislav KULHÁNEK

Jukka MÄHÖNEN

Stilpon NESTOR

Jesper Bo NIELSEN

Jósef OKOLSKI

Leonardo PEKLAR

Colin PERRY

Enrique PIÑEL LÓPEZ

Geert RAAIJMAKERS

Mrs Joëlle SIMON

Mario STELLA-RICHTER

Mrs Daniela WEBER-REY

Patrick ZURSTRASSEN
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