
10. emlékezteti a szudáni kormányt, hogy a belső biztonság felelőssége elsődlegesen őt terheli, és e fele-
lősségről a nemzetközi közösség javára nem mondhat le;

11. felhívja az EU tagállamait és az ENSZ-et, hogy további késedelem nélkül biztosítsák az alapvető
politikai, pénzügyi, logisztikai, műszaki és egyéb támogatást, beleértve az AMIS és a UNAMID számára
biztosítandó szakértőket, hogy az átvétel időben, 2007. december végére megtörténhessen; sürgeti a szudáni
kormányt, hogy valamennyi nemzettől fogadja el a támogatást és a csapatokat, és tegyen meg mindent
annak érdekében, hogy feladatuk ellátását megkönnyítse;

12. hangsúlyozza, hogy valamennyi fél csapatainak, személyzetüknek, járműveiknek és vagyontárgyaik-
nak egyértelműen megkülönböztethetőeknek kell lenniük a humanitárius segélyszervezetek alkalmazottaiétól
határozott semlegességük biztosítása és a katonai támadások megelőzése érdekében;

13. felhívja a Bizottságot, hogy folyamatosan tájékoztassa a Parlamentet az AMIS számára nyújtott pénz-
ügyi segítség megfelelő felhasználásában történő előrelépésekről, különösen pedig az AMIS-katonák bérének
és napidíjának kifizetéséről;

14. felszólítja az EU-t, az ENSZ-et és az Afrikai Uniót, hogy a dárfúri konfliktus megoldása érdekében
tett erőfeszítések során egységesen lépjenek fel, valamint hogy az összes érintett féllel folytatott politikai
párbeszéd révén kezeljék kiemelten az átfogó békefolyamatot;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, az EU-tagállamok állam-és kor-
mányfőinek és parlamentjeinek, Szudán kormányának és parlamentjének, az Egyesült Nemzetek Szervezete
főtitkárának, az Arab Liga állam- és kormányfőinek, az AKCS-országok kormányainak, az AKCS–EU Közös
Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Afrikai Unió intézményeinek.
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Az európai magánvállalat és a társasági jog

Az Európai Parlament 2007. október 25-i állásfoglalása az európai magánvállalatról és a társasági
jogról szóló tizennegyedik irányelvről (a társaság székhelyének áthelyezése)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 192. és 232. cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 2005. május 26-i keret-
megállapodásra,

– tekintettel a Bizottság „A társasági jog korszerűsítése és a vállalatirányítás erősítése az Európai Unióban”
című közleményére (COM(2003)0284),

– tekintettel a vállalati jog terén a közelmúltban megfigyelt fejleményekről és kilátásokról szóló, 2006.
július 4-i állásfoglalására (1),

– tekintettel az európai magánvállalatok jogállásáról szóló, 2007. február 1-jei állásfoglalására (2),
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– tekintettel a Jogi Bizottság által előterjesztett O-0042/2007 számú, szóbeli választ igénylő kérdésre a
jogalkotási eljárás állásáról az európai magántársaság statútumával és a tizennegyedik társasági jogi
irányelvvel kapcsolatban,

– tekintettel a jelen plenáris ülésen tett vonatkozó bizottsági nyilatkozatra,

– tekintettel eljárási szabályzata 39. cikk (5) bekezdésére és 103. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az EU társasági joggal és vállalatirányítással kapcsolatos szabályozási keretét át kell alakítani tekin-
tettel arra, hogy egyre több európai vállalat tevékenysége határokon átnyúló jellegű, az európai piacok
integrációja pedig folyamatosan mélyül;

1. üdvözli a Bizottság bejelentését, miszerint legkésőbb 2008. június 30-ig jogalkotási javaslatot nyújt be
az európai magántársaságok jogállásáról;

2. üdvözli e bizottsági bejelentést különös tekintettel a Parlament 2007. február 1-jei állásfoglalására és az
EK-Szerződésnek a Parlament által a Bizottsághoz intézett, jogalkotási javaslatok benyújtására irányuló kéré-
sekről szóló, 192. cikkére;

3. hangsúlyozza azon elvárását, miszerint e jogalkotási javaslat hivatalosan kerüljön be a 2008. évi jog-
alkotási munkaprogramba;

4. bízik abban, hogy a Bizottság cselekedni fog és a bejelentésnek megfelelően 2008. június 30-i határ-
idővel benyújtja a javaslatot;

5. sajnálatát fejezi ki, hogy a Bizottság jelentős késedelem után arról tájékoztatta a Parlamentet, hogy nem
tervezi jogalkotási javaslat benyújtását a társasági jogról szóló tizennegyedik irányelvvel (székhely áthelye-
zése) kapcsolatban;

6. fenntartja azonban a jogot, hogy további intézkedéseket tegyen a társaságok székhelyének határokon
átnyúló áthelyezése tekintetében;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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