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KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

BIZOTTSÁG

Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló
2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

(2008/C 14/10)

A 2007/675/EK határozatával (1) a Bizottság létrehozta az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői
csoportot. A Bizottság az emberkereskedelemmel kapcsolatos bármilyen ügyben konzultációt folytathat a
csoporttal.

A szakértői csoport feladatai közé különösen az alábbiak tartoznak:

a) együttműködés kialakítása az emberkereskedelemre vonatkozó kérdéskörben a tagállamok, a 3. cikk
(2) bekezdésének b) pontjában felsorolt egyéb felek, valamint a Bizottság között;

b) segítségnyújtás a Bizottságnak, az emberkereskedelemre vonatkozó vélemények kibocsátása és a téma
egységes megközelítésének biztosítása által;

c) segítségnyújtás a Bizottságnak az emberkereskedelem területére vonatkozó nemzeti, európai és nemzet-
közi szintű politikák alakulásának értékelésében;

d) a Bizottság támogatása az emberkereskedelem elleni politika hatókörébe tartozó lehetséges európai és
nemzeti szintű intézkedések és fellépések feltárásában és meghatározásában;

e) A szakértői csoport a Bizottság kérésére vagy saját hatáskörben véleményeket ad és jelentéseket készít a
Bizottság számára, kellő figyelemmel az emberkereskedelem elleni küzdelemre és annak megelőzésére
vonatkozó legjobb gyakorlatokról, normákról és eljárásokról szóló európai uniós terv (2) uniós szintű
végrehajtására és továbbfejlesztésére, valamint a kizsákmányolás kapcsolódó formáira. A csoport figye-
lembe veszi a kérdés nemi egyenjogúsággal kapcsolatos dimenzióját is.

A Bizottság ezért pályázatokat vár a szakértői csoportot alkotó jelöltek listájának összeállítása céljából.

1. A szakértői csoport 21 tagból áll, akiket személyükben neveznek ki és akik – a fent említett határozat
3. cikkével összhangban – a Bizottság által kiválasztott képzett szakemberek.

A leendő szakértőkkel szemben elvárás, hogy az említett bizottsági határozatban felsorolt érintett szerveknél
korábban vagy jelenleg posztot töltsenek be. A következőkkel kell rendelkezniük:

– készségek és ismeretek az emberkereskedelem megelőzésével és az ellene folytatott küzdelemmel kapcsola-
tos tevékenységi területeken, amivel kapcsolatban közreműködésüket kérhetik,

– magas szintű szakmai tapasztalat az emberkereskedelem elleni küzdelem terén, valamint legalább 5 éves
megfelelő szakmai gyakorlat,

– megfelelő nyelvi készségek, ideértve a munka elvégzéséhez szükséges, bizonyítható jártasságot angol
nyelvből.

A fentieket a kitöltött önéletrajz és pályázati űrlap alapján értékelik.
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(1) HL L 277., 2007.10.20., 29. o.
(2) HL C 311., 2005.12.9., 1. o.



2. A pályázatok értékelése során a Bizottság a következő kritériumokat veszi figyelembe:

– bizonyított szaktudás és tapasztalat – európai és/vagy nemzetközi szinten – az emberkereskedelem elleni
küzdelemmel kapcsolatos területeken,

– annak szükségessége, hogy a szakértői csoporton belül egyensúly jöjjön létre a pályázók reprezentativitása,
a nemek és a földrajzi származás tekintetében,

– annak szükségessége, hogy egyensúly jöjjön létre az emberkereskedelem különböző formáival – köztük a
munkára kényszerítéssel és szexuális kizsákmányolással –, a különféle szempontokkal – mint például a
megelőzés, a büntetőeljárás és az áldozatoknak nyújtott segítség – kapcsolatos szakértelem, valamint az
emberi jogok, a gyermekek jogai, büntetőjog a munkaügy és a migráció terén való szakértelem tekinte-
tében,

– annak szükségessége, hogy támogassák az előző (a 2003. március 25-i bizottsági határozattal létrehozott)
szakértői csoport munkájának folyamatosságát,

– a szakértői csoport tagjainak olyan személynek kell lenniük, akik az EU valamely tagállamának állampol-
gárai, illetve adott esetben valamely csatlakozó ország vagy az Európai Gazdasági Térség országának
állampolgárai.

A pályázatokat kizárólag a pályázati űrlap minta (1. melléklet) és az önéletrajz minta (2. melléklet) kitölté-
sével lehet benyújtani. A jelentkezőket felkérik arra, hogy jelentkezésükben egyértelműen jelezzék, az ember-
kereskedelem mely területéhez kapcsolódóan rendelkeznek konkrét szakértelemmel.

Tekintettel az európai intézmények átláthatósági politikájára és annak szükségére, hogy az intézménynél
tanácsadó feladatot ellátó szakértők nevéről és képzettségéről a közvéleményt tájékoztassák, a 45/2001/EK
rendelet (1) rendelkezéseinek megfelelően az általános személyes adatok a nyilvánosság számára hozzáférhe-
tőek lesznek (2) a tanácsadó csoportok jegyzékében mindaddig, amíg a tagviszony fennáll és/vagy az adatok
nyilvános internetoldalról való törlését nem kérték.

3. A megfelelően aláírt pályázatokat legkésőbb 2008. február 15-ig e-mailben vagy postai úton kell elkül-
deni a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)
Directorate-general Justice, Freedom and Security (A Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága)
Unit D2 Secretariat (D2 csoport, titkárság)
LX 46 3/131
B-1049 Brussels (Brüsszel)
JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

4. A Bizottság egy 3 éves meghosszabbítható időtartamra személyükben nevezi ki a tagokat. A tagok a
Bizottságnak független, külső befolyástól mentes véleményt adnak, illetve tiszteletben tartják a szakértői
csoport létrehozásáról szóló bizottsági határozat 4. cikkében említett titoktartás feltételeit.

5. A szakértői csoport munkája kapcsán felmerülő utazási, illetve adott esetben ellátási költségeket a
Bizottság a hatályos szabályoknak megfelelően megtéríti. A tagok nem kapnak javadalmazást tevékenysé-
gükért.

6. A csoport tagjegyzékét közzéteszik a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága internetes
honlapján és az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A tagok nevének összegyűjtése, feldolgozása és közzététele a
45/2001/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik.

7. További információkért FELFÖLDI Enikőhöz (tel.: (32-2) 295 49 33, fax: (32-2) 296 76 33, e-mail:
eniko.felfoldi@ec.europa.eu) lehet fordulni.
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(1) Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények
és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról
(HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(2) Az adatokat a tanácsadó csoportok jegyzékében teszik közzé: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/
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