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Részesedésszerzések és részesedésnövelések felügyeleti értékelése ***I

Az Európai Parlament 2007. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek
és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli
részesedésszerzések és részesedésnövelések felügyeleti értékelésének eljárási szabályai és értékelési
kritériumai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irá-

nyuló javaslatról (COM(2006)0507 – C6-0298/2006 – 2006/0166(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0507) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 47. cikke (2) bekezdésére és 55. cik-
kére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0298/2006),

– tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0027/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándéko-
zik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2006)0166

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. március 13-án került elfogadásra a
92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irány-
elvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések felügyeleti értékelésének
eljárási szabályai és értékelési kritériumai tekintetében történő módosításáról szóló 2007/…/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(Mivel a Parlament és a Tanács között megállapodás született, a Parlament álláspontja első olvasatban a végső jog-
alkotási aktusnak, a 2007/44/EK irányelvnek felel meg.)
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A vállalatok társadalmi felelőssége

Az Európai Parlament 2007. március 13-i állásfoglalása a vállalatok társadalmi felelősségéről:
új partnerség (2006/2133(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A növekedési és munkahely-teremtési partnerség megvalósítása: Európa mint kiválósági köz-
pont a vállalatok társadalmi felelőssége terén” című bizottsági közleményre (COM(2006)0136) (A válla-
latok társadalmi felelősségéről szóló bizottsági közlemény),
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2007. március 13., kedd


