
10. przypomina rządowi Sudanu, że ponosi on główny ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo
wewnętrzne oraz że nie powinien uchylać się od tej odpowiedzialności na rzecz społeczności międzynaro-
dowej;

11. wzywa państwa członkowskie UE i Narody Zjednoczone do bezzwłocznego zmobilizowania decydu-
jących środków w ramach wsparcia politycznego, finansowego, logistycznego, technicznego i in., w tym
również wyspecjalizowanego personelu na potrzeby misji Unii Afrykańskiej w Sudanie i UNAMID, aby na
czas zakończyć przejęcie misji do końca grudnia 2007 r.; wzywa rząd Sudanu do zaakceptowania wsparcia
i żołnierzy ze wszystkich krajów oraz do uczynienia wszystkiego, co w jego mocy, aby ułatwić im wykony-
wanie mandatów;

12. podkreśla, że żołnierze wszystkich stron oraz ich personel, pojazdy i środki trwałe muszą się wyraź-
nie odróżniać od pracowników organizacji humanitarnych, aby zagwarantować ich całkowitą neutralność
i uniknąć zbrojnych napaści;

13. wzywa Komisję do informowania Parlamentu o wszelkich postępach w zakresie właściwego wyko-
rzystania jej pomocy finansowej udzielanej misji Unii Afrykańskiej w Sudanie, zwłaszcza jeżeli chodzi
o wypłacanie pensji i diet dziennych żołnierzom misji Unii Afrykańskiej w Sudanie;

14. wzywa UE, Narody Zjednoczone i UA do wspólnego podejmowania wysiłków na rzecz rozwiązania
konfliktu w Darfurze oraz do nadania priorytetowego znaczenia szeroko rozumianemu procesowi pokojo-
wemu poprzez dialog polityczny ze wszystkimi zainteresowanymi stronami;

15. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, rządom
i parlamentom państw członkowskich UE, rządowi i parlamentowi Sudanu, sekretarzowi generalnemu Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych, szefom państw i rządów Ligi Arabskiej, rządom państw AKP, Wspólnemu
Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP-UE oraz instytucjom Unii Afrykańskiej.

P6_TA(2007)0491

Prawo spółek

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie europejskiej spółki
prywatnej i czternastej dyrektywy o prawie spółek dotyczacej przenoszenia siedzib spółek

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 192 i 232 traktatu WE,

— uwzględniając porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem a Komisją z dnia
26 maja 2005 r.,

— uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Modernizacja prawa spółek i wzmocnienie ładu kor-
poracyjnego w Unii Europejskiej — plan w kierunku postępu” (COM(2003)0284),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ostatnich działań i perspektyw
w dziedzinie prawa spółek (1),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie statutu europejskiej spółki prywat-
nej (2),

(1) Dz.U. C 303 E z 13.12.2006, str. 114.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0023.

16.10.2008 PL C 263 E/671Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek, 25 października 2007 r.



— uwzględniając pytanie ustne O-0042/2007 przedłożone przez swoją Komisję Prawną dotyczące stanu
postępowania legislacyjnego w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej oraz czternastej dyrektywy
w sprawie prawa spółek,

— uwzględniając odpowiednie oświadczenie Komisji złożone podczas bieżącej sesji plenarnej,

— uwzględniając art. 39 ust. 5 i art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że należy dostosować ramy regulacyjne UE dotyczące prawa spółek i ładu korpora-
cyjnego, tak aby uwzględniona została narastająca tendencja spółek europejskich do prowadzenia ope-
racji transgranicznych w UE oraz ciągła integracja rynków europejskich,

1. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedziany przez Komisję zamiar przedstawienia wniosku legislacyj-
nego w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej najpóźniej do 30 czerwca 2008 r.;

2. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji, szczególnie w świetle rezolucji Parlamentu z dnia
1 lutego 2007 r. oraz art. 192 Traktatu, w sprawie wniosków Parlamentu do Komisji o przedłożenie wnio-
sków legislacyjnych;

3. zaznacza, że oczekuje oficjalnego ujęcia tego wniosku w programie prac legislacyjnych i programie
pracy na 2008 r.;

4. ufa, że Komisja dołoży starań i przedstawi wniosek w terminie do 30 czerwca 2008 r. zgodnie
z zapowiedzią;

5. ubolewa, ze Komisja, ze znacznym opóźnieniem, poinformowała obecnie Parlament, że nie zamierza
przygotowywać wniosku legislacyjnego dotyczącego czternastej dyrektywy w sprawie przenoszenia siedziby;

6. zastrzega sobie jednak prawo do podejmowania dalszych działań w związku z kwestią transgranicz-
nego przenoszenia siedzib spółek;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.
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