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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 22.)

a vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottságának létrehozásáról szóló 95/319/EK határozat
módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/823/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1) A 95/319/EK határozattal (1) a Bizottság létrehozta a
vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottságát (a
továbbiakban: bizottság).

(2) Az Európai Uniónak a közelmúltban történt bővítései
hatására a bizottság létszáma mintegy megduplázódott.
A plenáris üléseken jelenleg 54 bizottsági tag vesz
részt. Amennyiben újabb bővítésekre kerül sor, ez a
szám tovább emelkedik majd.

(3) Annak érdekében, hogy a bizottság elvégezhesse feladatát
és lehetővé tegye tagjai számára a tapasztalatok és véle
mények gyakorlati, interaktív megosztását – amely a
bizottság nagysága miatt jelenleg nem lehetséges –, a
tagok számát csökkenteni kell úgy, hogy az egyes tagál
lamokat kettő helyett egy tag képviselje. A tagállamoknak
lehetővé kell tenni póttag kinevezését, aki a teljes jogú
tag akadályoztatása esetén részt vesz az üléseken.

(4) A bizottság által végzett munka minőségének biztosítása
érdekében a tagjelölteket a nemzeti munkaügyi felügyeleti

szerveknek a bizottság feladatainak végrehajtására
jogosult vezető tisztviselői közül kell kiválasztani.

(5) Rendelkezni kell arról, hogy az egyes tagok vagy
póttagok a bizottság ülésein szakértő kíséretében vehes
senek részt. Az ülések szervezésével összefüggő gyakor
lati okokból a szakértők részvételét az adott bizottsági
ülést megelőzően legalább egy hónappal jelezni kell.

(6) A munkacsoportok működésének elősegítése érdekében
lehetővé kell tenni, hogy az elnöki tisztet valamely
nemzeti munkaügyi felügyeleti szervnek a bizottságban
tagsággal nem rendelkező szakértője tölthesse be.

(7) A megfigyelők meghatározott kategóriái számára lehe
tővé kell tenni a bizottság ülésein való részvételt.

(8) A bizottságnak el kell fogadnia eljárási szabályzatát,
amely meghatározza működésének gyakorlati szervezését.

(9) Ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell a
95/319/EK határozatot.

(10) Ez a határozat 2010. január 1-jén lép hatályba, amikor a
bizottság tagjai megkezdik új hivatali idejüket,
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(1) HL L 188., 1995.8.9., 11. o.



A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 95/319/EK határozat a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A bizottság tagállamonként egy teljes jogú tagból
áll.

Minden egyes teljes jogú tag mellé egy póttag nevezhető
ki. A póttag csak a teljes jogú tag akadályoztatása esetén
vesz részt a bizottság ülésén.

(2) A bizottság teljes jogú tagjait és póttagjait a tagál
lamok javaslata alapján a Bizottság nevezi ki.

A tagállamok jelöltjeik nevének a Bizottsághoz történő
benyújtásakor biztosítják, hogy a jelöltek a nemzeti
munkaügyi felügyeleti szerveknek a bizottság feladatainak
végrehajtására jogosult vezető tisztviselői.”

b) Az (5) bekezdést el kell hagyni.

2. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

(1) A bizottság az Európai Bizottság képviselőjével egyez
tetve felkérhet bármely, egy adott napirendi pont tekinte
tében különleges szakértelemmel rendelkező személyt arra,
hogy vegyen részt munkájában.

(2) A tagokat vagy póttagokat szakértő kísérheti, ameny
nyiben a tag az adott bizottsági ülést megelőzően legalább
egy hónappal megalapozott kérelmet nyújt be.”

3. A 9. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A munkacsoportok elnöki tisztét a bizottság tagja
vagy a tagállami munkaügyi felügyeleti szervek valamely
szakértője tölti be, a munkacsoport pedig a bizottság
tagjaiból és/vagy adott esetben a szakértőkből áll. A munka
csoportok a bizottságnak plenáris ülés keretében tesznek
jelentést.”

4. A szöveg a következő 9a. cikkel egészül ki:

„9a cikk

A tagok és szakértők munkájukért javadalmazásban nem
részesülnek.”

5. A 10. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A bizottság ülésein a következő személyek vehetnek
részt megfigyelőként:

a) az egyes EGT-államok és EFTA-államok munkaügyi felü
gyeleti szerveinek képviselője;

b) az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség igazgatója;

c) a Nemzetközi Munkaügy Szervezet képviselője.”

6. A szöveg a következő 11a. cikkel egészül ki:

„11a cikk

A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát, amely meghatá
rozza a gyakorlati munkaszervezést, beleértve az ülések
összehívását és a munkacsoportok megszervezését.”

7. A 12. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság továbbítja a jelentést a Tanácsnak, az
Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságnak és a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egész
ségvédelmi tanácsadó bizottságnak.”

2. cikk

Ez a határozat 2010. január 1-jén lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 22-én.

a Bizottság részéről
Vladimír ŠPIDLA

a Bizottság tagja
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