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P6_TA(2007)0491 

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 keretmegállapodásra, 

– 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 állásfoglalására1,  

– tekintettel az európai magánvállalatok jogállásáról szóló, 2007. február 1-jei 

állásfoglalására2, 

– 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 tekintettel 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 kérésekről szóló, 192. cikkére;   

3. hangsúlyozza azon elvárását, miszerint e jogalkotási javaslat hivatalosan kerüljön be a 

2008. évi jogalkotási munkaprogramba; 

4. bízik abban, hogy a Bizottság cselekedni fog és a bejelentésnek megfelelően 2008. június 

30-i határidővel benyújtja a javaslatot;  

                                                 
1 HL C 303. E, 2006.12.13., 114. o. 
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0023. 
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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 áthelyezése) 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. 

 

 


