
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. június 25.)

a 2004/706/EK határozatnak az európai vállalatirányítási fórum tagjainak listája tekintetében történő
módosításáról

(2008/598/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1) A társasági jog korszerűsítése és a vállalatirányítás javítása
az Európai Unióban címmel 2003 májusában közzétett
bizottsági cselekvési tervben (1) bejelentett egyik fellépés
ként a 2004/706/EK bizottsági határozattal (2) létre
hozták az európai vállalatirányítási fórumot.

(2) Az európai vállalatirányítási fórum a tagállamokban
működő legjobb irányítási gyakorlatok feltérképezésén
és az ezekkel kapcsolatos tapasztalatcserén keresztül az
egész Európai Unióban hozzájárul a magas színvonalú
vállalatirányítás biztosításához, továbbá a Bizottság
mellett a vállalatirányítással kapcsolatos mérlegelési,
vita- és tanácsadási testületi szerepet tölt be.

(3) Az európai vállalatirányítási fórum hároméves fennállása
alatt lényeges hozzájárulást tett a vállalatirányítás téma
körében az Európai Unió szintjén zajló vitához és
jelentős mértékben segítette a Bizottság ezen a területen
végzett munkáját.

(4) A jelenlegi tagok hároméves megbízatása 2007. október
17-én lejárt. A 2004/706/EK határozat 4. cikke értel
mében a tagok mindaddig hivatalban maradnak, amíg
egy határozattal a helyükre új tagot nem neveznek ki,
vagy megbízatásukat meg nem újítják.

(5) Következésképpen a 2004/706/EK határozat mellékle
tében szereplő taglistát a következő hároméves időszakra
új taglistával kell felváltani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A 2004. október 15-i bizottsági határozat mellékletében
szereplő taglista helyébe a mellékletben szereplő lista lép.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 25-én.

a Bizottság részéről
Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

— 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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