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IL-LIĠI TAL-KUMPANIJI

Ma hemm l-ebda liġi tal-kumpaniji Ewropea kodifikata u l-Istati Membri għadhom qed
iħaddmu atti separati dwar il-kumpaniji, li jiġu emendati minn żmien għal żmien sabiex
jikkonformaw mad-direttivi u r-regolamenti tal-UE. L-isforzi li għaddejjin biex jiġi stabbilit
qafas modern u effiċjenti tal-liġi tal-kumpaniji u qafas ta' governanza korporattiva għall-
impriżi, l-investituri u l-impjegati Ewropej għandhom l-għan li jtejbu l-ambjent tan-negozju
fl-UE.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 49, 50(1) u (2)(g) tat-TFUE; it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 54 tat-TFUE; l-
Artikoli 114, 115 u 352 tat-TFUE.

L-OBJETTIVI

Qafas ta' governanza korporattiva effikaċi jista' jgħin biex jinħoloq ambjent tan-negozju pożittiv
għall-UE kollha fis-suq intern. L-objettiv tal-armonizzazzjoni tal-liġi tal-kumpaniji huwa li
tippromwovi l-kisba tal-libertà ta' stabbiliment (Titolu IV, Kapitolu 2 tat-TFUE) u li timplimenta
d-dritt fundamentali stabbilit fl-Artikolu 16 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni
Ewropea, il-libertà ta' intrapriża fil-limiti tal-Artikolu 17 tal-Karta (id-dritt għall-proprjetà)
(1.1.6).
It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 49 tat-TFUE jiggarantixxi d-dritt li tibda u teżerċita attivitajiet
bħala persuna li taħdem għal rasha, kif ukoll li tistabbilixxi u tmexxi impriżi, b'mod partikolari
kumpaniji jew ditti kummerċjali.
L-għan tar-regoli tal-UE f'dan il-qasam huwa li jippermettu li negozji jiġu stabbiliti fi
kwalunkwe post fl-UE, billi jgawdu l-libertà ta' moviment ta' persuni, servizzi u kapital,
jipprovdu protezzjoni lil azzjonisti u partijiet oħra b'interess partikolari fil-kumpaniji, sabiex
in-negozji jsiru aktar effiċjenti u kompetittivi, u jinkoraġġixxu lin-negozji jikkooperaw lil hinn
mill-fruntieri.
Peress li s-suq intern jimplika l-ħolqien ta' kumpaniji ta' dimensjoni Ewropea, huma għandhom
ikunu jistgħu joperaw fl-UE skont qafas legali uniformi.

IL-KISBIET

A. Ġabra minima ta' obbligi komuni
Għalkemm ma hemm l-ebda liġi Ewropea tal-kumpaniji kodifikata, l-armonizzazzjoni tar-regoli
nazzjonali dwar il-liġi tal-kumpaniji ħolqot ċertu standards minimi u tkopri oqsma, bħalma
huma l-protezzjoni tal-interessi tal-azzjonisti u d-drittijiet tagħhom, ir-regoli dwar offerti ta' xiri
għall-kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata, id-divulgazzjoni ta' fergħat, il-mergers u d-
diviżjonijiet, regoli minimi għal kumpaniji privati b'responsabbiltà limitata b'membru uniku,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_1.1.6.pdf
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ir-rapportar finanzjarju u l-kontabbiltà, l-aċċess aktar faċli u veloċi għall-informazzjoni dwar
kumpaniji u ċerti rekwiżiti ta' divulgazzjoni għall-kumpaniji.
1. L-istabbiliment tal-kumpaniji, ir-rekwiżiti tal-kapital u tad-divulgazzjoni
L-Ewwel Direttiva tal-Kunsill (68/151/KEE) tmur lura għall-1968 u ġiet emendata bosta drabi
(l-aktar riċentement permezz tad-Direttiva 2009/101/KE, kif emendata mid-Direttiva 2012/17/
UE). Għandha l-għan li tiffaċilita u tħaffef l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni dwar
il-kumpaniji, u tittratta, fost affarijiet oħra, il-validità tal-obbligazzjonijiet li kumpanija tkun
assumiet u n-nullità ta' kumpanija. Tapplika għall-kumpaniji kollha pubbliċi u privati ta'
responsabbiltà limitata. It-Tieni Direttiva tal-Kunsill (77/91/KEE tal-1976, li ġiet sostitwita
mid-Direttiva 2012/30/UE) tikkonċerna biss lill-kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata;
l-istabbiliment ta' tali kumpaniji jirrikjedi ammont minimu ta' kapital awtorizzat (attwalment
ta' EUR 25 000), bħala garanzija għall-kredituri u kontroparti għar-responsabbiltà limitata
tal-membri. Jeżistu wkoll regoli dwar iż-żamma u t-tibdil tal-kapital ta' dawn il-kumpaniji
u r-rekwiżit minimu għall-kontenut tal-istrumenti ta' inkorporazzjoni ta' kumpaniji pubbliċi
b'responsabbiltà limitata. It-Tnax-il Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji (2009/102/KE
tas-16 ta' Settembru 2009), tipprovdi qafas għal kumpaniji privati ta' membru wieħed
b'responsabbiltà limitata fejn l-ishma kollha jiġu miżmuma minn azzjonist wieħed.
2. Funzjonijiet ta' kumpanija li jinvolvu aktar minn pajjiż wieħed
Il-Ħdax-il Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji (89/666/KEE, kif emendata) tintroduċi ħtiġiet
tal-iżvelar rigward il-friegħi barranin ta' kumpaniji. Hija tkopri kumpaniji tal-UE li jistabbilixxu
friegħi f'pajjiż ieħor tal-UE jew kumpaniji minn pajjiżi terzi li jistabbilixxu friegħi fl-UE. Id-
Direttiva tal-Kunsill 2014/86/UE tat-8 ta' Lulju 2014 dwar is-sistema komuni tat-tassazzjoni
applikabbli fil-każ tal-kumpaniji prinċipali u sussidjarji ta' Stati Membri differenti, tintroduċi
regoli ta' taxxa li huma newtrali mil-lat tal-kompetizzjoni fir-rigward ta' gruppi ta' kumpaniji
ta' Stati Membri differenti. Ma hemm l-ebda taxxa doppja fuq id-dividendi mqassma minn
kumpanija sussidjarja li tinsab fi Stat Membru lill-kumpanija omm tagħha fi Stat Membru ieħor
(ara wkoll id-Direttiva tal-Kunsill 2008/7/KE, tat-12 ta' Frar 2008, dwar it-taxxi indiretti fuq
il-ġbir tal-kapital).
Id-Direttiva 2004/25/KE dwar offerti ta' xiri għandha l-għan li tistabbilixxi linji gwida
minimi għall-immaniġġjar ta' xiri ta' kumpaniji rregolati bil-liġijiet tal-Istati Membri. Hija
tistabbilixxi standards minimi għall-offerti ta' xiri jew għat-tibdil fil-kontroll, u għandha l-għan li
tipproteġi l-azzjonisti ta' minoranza, l-impjegati u partijiet interessati oħra. Id-Direttiva 2012/17/
UE tittratta l-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpaniji (reġistri
kummerċjali). Hija emendat tliet direttivi dwar il-liġi tal-kumpaniji – 89/666/KEE, 2005/56/KE
u 2009/101/KE. Barra minn hekk, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE)
Nru 2015/884 jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-proċeduri meħtieġa għas-sistema ta'
interkonnessjoni tar-reġistri kummerċjali.
3. Ir-ristrutturar tal-kumpaniji (mergers u diviżjonijiet nazzjonali, trasferiment tas-sede)
L-azzjonisti u partijiet terzi għandhom l-istess garanziji waqt ir-ristrutturar ta' kumpanija
(mergers u diviżjonijiet). Id-Direttiva 2011/35/UE (li tħassar it-Tielet Direttiva tal-
Kunsill 78/855/KEE) dwar l-għaqda ta' kumpaniji b'responsabbiltà pubblika limitata) tkopri
l-protezzjoni tal-azzjonisti, il-kredituri u l-impjegati. Is-Sitt Direttiva tal-Kunsill (82/891/
KEE) dwar id-diviżjoni ta' kumpaniji b'responsabbiltà pubblika limitata ġiet emendata
mid-Direttiva 2007/63/KE, fir-rigward tar-rekwiżit ta' rapport ta' espert indipendenti fl-
eventwalità ta' merger jew diviżjoni ta' kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata, u
mid-Direttiva 2009/109/KE, sabiex jiġu ssimplifikati l-obbligi fir-rigward tar-rapporti u d-
dokumentazzjoni. Tkopri wkoll il-protezzjoni tal-azzjonisti, il-kredituri u l-impjegati. L-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32015R0884
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32015R0884
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Għaxar Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji 2005/56/KE dwar mergers transkonfinali ta'
kumpaniji ta' responsabbiltà limitata għandha l-għan li tiffaċilita l-mergers transkonfinali ta'
kumpaniji b'kapital azzjonarju. Tintroduċi qafas sempliċi li jevita l-likwidazzjoni ta' kumpanija
li tiġi mixtrija u tapplika għall-mergers ta' kumpaniji b'kapital azzjonarju stabbiliti skont il-
leġiżlazzjoni ta' Stat Membru u li jkollhom l-uffiċċju rreġistrat, l-amministrazzjoni ċentrali jew
is-sede prinċipali tagħhom fl-Unjoni, jekk minn tal-inqas tnejn minnhom ikunu jaqgħu taħt il-
leġiżlazzjoni ta' Stati Membri differenti. Tapplika għall-kumpaniji kollha b'kapital azzjonarju
minbarra impriżi għall-investiment kollettiv fit-titoli trasferibbli (UCITS). It-trasferiment tal-
uffiċċju reġistrat ta' kumpanija b'responsabbiltà limitata minn Stat Membru għal ieħor, kif ukoll
il-merger jew id-diviżjoni, huwa aspett inerenti għal-libertà ta' stabbiliment kif garantit mill-
Artikoli 49 u 54 tat-TFUE (is-sentenza Cartesio tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja[1]). Madankollu,
il-prinċipju tal-libertà ta' stabbiliment ma jippermettix li kumpanija tiċċaqlaq mill-Istat Membru
ta' domiċilju tagħha għal Stat Membru ieħor filwaqt li żżomm il-personalità ġuridika tagħha.
Il-Parlament għaldaqstant appella f'diversi okkażjonijiet għal proposta dwar it-trasferiment
transfruntier tas-sede (l-"Erbatax-il Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji"). Il-kwistjoni dwar it-
trasferiment transfruntier tal-uffiċċju rreġistrat għadha mhijiex solvuta.
4. Il-garanziji dwar il-qagħda finanzjarja tal-kumpaniji
Sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni pprovduta mid-dokumenti tal-kontabbiltà tkun ekwivalenti
fl-Istati Membri kollha, ir-Raba', is-Seba' u t-Tmien Direttivi (78/660/KEE, 83/349/
KEE u 84/253/KEE) ġew sostitwiti mid-Direttivi 2013/34/UE u 2006/43/KE li jesiġu l-
kontabbiltà tal-kumpaniji (kontijiet annwali, kontijiet konsolidati u l-approvazzjoni tal-persuni
responsabbli mill-awditi statutorji) biex jagħtu stampa veritiera u ġusta tal-attiv, tal-passiv,
tal-qagħda finanzjarja u tal-qligħ jew telf tal-kumpanija. Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002
rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabbiltà jarmonizza l-informazzjoni
finanzjarja fornuta mill-kumpaniji kkwotati fil-borża biex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-
investituri. Id-Direttiva 2013/34/UE tintroduċi wkoll l-obbligu għal kumpaniji kkwotati fl-
UE li jipprovdu dikjarazzjoni dwar it-tmexxija korporattiva fir-rapport annwali tagħhom.
Id-Direttiva 2006/43/KE għandha l-għan li ssaħħaħ l-affidabbiltà tar-rapporti finanzjarji tal-
kumpaniji billi tistabbilixxi rekwiżiti minimi għall-awditi statutorji tal-kontijiet annwali u tal-
kontijiet konsolidati. Id-Direttiva 2009/49/KE tissimplifika r-rekwiżiti tar-rapportar finanzjarju
għall-mikrointrapriżi sabiex ittejjeb il-kompetittività tagħhom u tisfrutta l-potenzjal tagħhom
għat-tkabbir. Ir-Regolament tal-2015 dwar proċedimenti ta' falliment (ibbażat fuq l-Artikolu 81
tat-TFUE għall-kooperazzjoni tal-liġi ċivili) tgħin biex jiġu riżolti kunflitti ta' ġurisdizzjoni u
liġijiet dwar il-proċedimenti ta' insolvenza transfruntiera, u tiżgura r-rikonoxximent ta' sentenzi
relatati mal-insolvenza madwar l-UE. Ma tarmonizzax il-liġijiet sostantivi ta' insolvenza tal-
Istati Membri; minflok, hija sempliċement tistabbilixxi regoli komuni dwar il-qorti kompetenti
biex tiftaħ il-proċedimenti ta' insolvenza, il-liġi applikabbli, u r-rikonoxximent ta' deċiżjonijiet
tal-qorti meta d-debitur isir insolventi. L-għan ewlieni huwa li jiġi evitat it-trasferiment ta' assi
jew proċedimenti ġudizzjarji minn Stat Membru għal ieħor, li jista' jtejjeb il-pożizzjoni legali
ta' kumpaniji jew individwi. Proposta attwali minn Diċembru 2016 għal direttiva dwar oqsfa
ta' ristrutturazzjoni preventiva (jew "ċans ieħor għall-imprendituri") tista' żżid l-effiċjenza tar-
ristrutturazzjoni, l-insolvenza u l-proċedura ta' kwittanza.
5. L-eżerċizzju transfruntier tad-drittijiet tal-azzjonisti
Id-Direttiva 2007/36/KE (kif emendata mid-Direttivi 2014/59/UE u (UE)2017/828) dwar l-
eżerċizzju ta' ċerti drittijiet tal-azzjonisti ta' kumpaniji kkwotati tneħħi l-ostakoli prinċipali
għall-votazzjoni tranfruntiera fil-kumpaniji kkwotati li għandhom l-uffiċċju rreġistrat tagħhom

[1]Sentenza tas-16.12.2008, Cartesio, Kawża C-210/06, ECLI:EU:C:2008:723, paragrafi. 111-113 (QtĠ-UE).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32013L0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32017L0828
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fi Stat Membru billi ddaħħal rekwiżiti partikolari li jikkonċernaw għadd ta' drittijiet tal-azzjonisti
fil-qafas tal-laqgħa ġenerali. Hija tistabbilixxi wkoll ċerti drittijiet għall-azzjonisti f'kumpaniji
kkwotati, li jinkludu aċċess f'waqtu għal informazzjoni rilevanti dwar il-laqgħat ġenerali u
votazzjoni bi prokura aktar faċli. Id-Direttiva (UE) 2017/828 tinkoraġġixxi l-involviment
tal-azzjonisti u tintroduċi r-rekwiżiti speċifiċi li japplikaw b'rabta mal-identifikazzjoni tal-
azzjonisti, it-trażmissjoni ta' informazzjoni, il-faċilitazzjoni tal-eżerċizzju tad-drittijiet tal-
azzjonisti, it-trasparenza ta' investituri istituzzjonali, il-maniġers tal-assi u l-konsulenti f'materji
relatati mal-vot, ir-remunerazzjoni tad-diretturi u t-tranżazzjonijiet tal-partijiet relatati.
B. Entitajiet ġuridiċi tal-UE
L-entitajiet ġuridiċi Ewropej japplikaw fl-UE kollha. Dawn jeżistu flimkien ma' dawk
nazzjonali.
1. Il-Kumpanija Ewropea (SE)
Wara perjodu twil ta' staġnar (in-negozjati damu 30 sena), il-Kunsill adotta ż-żewġ
strumenti leġiżlattivi meħtieġa għall-ħolqien tal-Kumpanija Ewropea, jiġifieri r-Regolament
(KE) Nru 2157/2001 dwar l-Istatut ta' Kumpanija Ewropea u d-Direttiva 2001/86/KE li
tissupplimenta l-Istatut għal kumpanija Ewropea rigward l-involviment tal-ħaddiema. L-Istatut
jippermetti l-istabbiliment ta' kumpanija fit-territorju tal-UE fil-forma ta' kumpanija pubblika
b'responsabbiltà limitata, imsejħa bl-isem Latin "Societas Europaea" (SE). Hemm bosta għażliet
li jistgħu jittieħdu minn impriżi ta' mill-inqas żewġ Stati Membri li jkunu jridu jwaqqfu SE:
il-merger, l-istabbiliment ta' kumpanija"holding", il-ħolqien ta' kumpanija sussidjarja jew it-
trasformazzjoni f'SE. Is-SE jrid ikollha forma ta' kumpanija b'kapital azzjonarju. Sabiex jiġi
żgurat li dawn il-kumpaniji jkunu ta' daqs raġonevoli, ġie stabbilit ammont ta' kapital minimu
ta' mhux inqas minn EUR 120 000.
Id-Direttiva 2001/86/KE għandha l-għan li tiżgura li l-ħolqien ta' SE ma jwassalx biex tgħib
jew tiddgħajjef is-sistema tal-parteċipazzjoni tal-impjegati li tkun teżisti fil-kumpaniji involuti
fl-istabbiliment ta' SE. Fejn jeżistu drittijiet tal-parteċipazzjoni f'kumpanija waħda jew aktar li
jistabbilixxu SE, dawn id-drittijiet ikunu ppreservati permezz tat-trasferiment tagħhom fis-SE
la darba tiġi stabbilita, sakemm il-partijiet involuti ma jiddeċidux mod ieħor fil-qafas tal-"Korp
Speċjali ta' Negozjati" li jgħaqqad flimkien lir-rappreżentanti tal-impjegati tal-kumpaniji kollha
kkonċernati.
2. Is-Soċjetà Kooperattiva Ewropea (SCE)
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1435/2003 dwar l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva
Ewropea (SCE) jistabbilixxi statut ġuridiku reali u uniku għas-SCE. Huwa jippermetti l-
istabbiliment ta' kooperattiva minn persuni li jirrisjedu fi Stati Membri differenti jew minn
entitajiet ġuridiċi li jkunu stabbiliti skont il-liġijiet ta' Stati Membri differenti. B'kapital minimu
ta' EUR 30 000, dawn l-SCEs il-ġodda jistgħu jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fis-suq uniku
kollu kemm hu b'personalità ġuridika, b'regolamentazzjoni u bi struttura uniċi. Barra minn hekk,
il-kooperattivi f'bosta Stati Membri differenti attwalment jistgħu jamalgamaw f'SCE. Fl-aħħar
nett, kooperattiva nazzjonali, li jkollha attivitajiet fi Stat Membru ieħor għajr dak tal-uffiċċju
prinċipali tagħha, tista' tinbidel f'kooperattiva Ewropea mingħajr il-ħtieġa ta' likwidazzjoni qabel
il-konverżjoni.
Id-Direttiva 2003/72/KE tissupplimenta dan l-Istatut għal SCE fir-rigward tal-involviment tal-
impjegati, biex tiżgura li l-istabbiliment ta' SCE ma jwassalx biex tgħib jew tiddgħajjef is-
sistema tal-parteċipazzjoni tal-impjegati eżistenti fil-kumpaniji involuti fl-istabbiliment tas-
SCE.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32007L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32017L0828
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3. Grupp Ewropew ta' Interess Ekonomiku (GEIE)
Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2137/85 jistabbilixxi Statut għal Gruppi Ewropej
b'Interess Ekonomiku (GEIE). Il-GEIE, li hu mogħni b'kapaċità ġuridika, joffri lil kumpanija
fi Stat Membru wieħed il-possibbiltà li tikkoopera f'negozju bi sħab (pereżempju li jiffaċilita
jew jiżviluppa l-attivitajiet ekonomiċi tal-membri tiegħu, iżda mhux li jiġġenera profitti għalih
innifsu) ma' kumpaniji jew ma' persuni fiżiċi minn Stati Membri oħra, b'mod li l-profitti
jinqasmu bejn il-membri. L-attività tiegħu m'għandhiex tkun aktar minn waħda anċillari għall-
attività ekonomika tal-membri tiegħu. Il-GEIE ma jistax jagħmel offerti għall-pubbliku.
4. Kumpanija privata b'responsabbiltà limitata b'membru uniku (SUP)
Fl-10 ta' April 2014, il-Kummissjoni ppreżentat proposta (COM(2014)0212) għal Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kumpaniji privati b'responsabbiltà limitata b'membru
uniku (Societas Unius Personae). L-għan ta' din il-proposta huwa li tagħmilha aktar faċli biex
tiġi stabbilita tali kumpanija b'membru uniku fl-UE minn naħa għall-oħra tal-fruntieri bejn l-
Istati Membri.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament dejjem irnexxielu jemenda l-leġiżlazzjoni, eż. billi jiddefendi l-parteċipazzjoni tal-
impjegati fi ħdan il-kumpaniji jew jagħmel progress fil-ħolqien tad-diversi forom ta' kumpaniji
Ewropej sabiex jiġu ffaċilitati l-attivitajiet transfruntiera tal-intrapriżi. Għalhekk, fi Frar 2007
il-Parlament talab lill-Kummissjoni tippreżenta proposta dwar il-kumpanija privata Ewropea
sabiex tissodisfa l-ħtiġijiet tal-SMEs, u tipprepara rieżami tal-istatut tal-Kumpanija Ewropea
sabiex jiġu simplifikati l-proċeduri għall-ħolqien ta' tali kumpaniji. Barra minn hekk, wara l-
irtirar taż-żewġ proposti għal regolamenti dwar l-assoċjazzjoni u l-impriża mutwa Ewropej, il-
Parlament stieden lill-Kummissjoni biex terġa' tagħti ħajja lil dawn il-proġetti. Huwa talab ukoll
li jinħoloq qafas ġuridiku adegwat għall-fondazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet. Fit-8 ta' Frar 2012,
il-Kummissjoni pproponiet Regolament tal-Kunsill dwar l-Istatut għal Fondazzjoni Ewropea,
"Fundatio Europaea" (FE), mfassla biex tagħmilha eħfef għal tali organizzazzjonijiet biex
jaħdmu għall-ġid pubbliku fi kwalunkwe post fl-UE.
Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Ġunju 2012 dwar il-futur tal-liġi Ewropea tal-kumpaniji, il-
Parlament huwa tal-fehma li forom ta' kumpaniji tal-UE li jissupplimentaw forom eżistenti
disponibbli skont il-liġi nazzjonali għandhom potenzjal konsiderevoli u għandhom jiġu
żviluppati u promossi aktar. Il-Parlament iħeġġeġ lill-Kummissjoni, sabiex tissodisfa l-
bżonnijiet speċifiċi tal-SMEs, biex tagħmel aktar sforzi biex jiġi adottat l-Istatut tal-Kumpanija
Privata (SPE). B'reazzjoni għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, fi Frar 2013, il-Parlament
adotta riżoluzzjoni dwar strateġija mġedda tal-UE għar-responsabbiltà soċjali korporattiva. Ir-
riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Marzu 2013 dwar l-Istatut għal impriża mutwa
Ewropea tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar dan l-Istatut. Fl-aħħar nett, il-
PE diversi drabi talab li titfassal l-14-il Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji dwar it-trasferiment
transfruntier tas-sede tal-kumpaniji, permezz ta' diversi riżoluzzjonijiet u mistoqsijiet orali waqt
li jiddeplora n-nuqqas attwali ta' regoli komuni li jxekklu l-mobilità korporattiva u għalhekk il-
libertà ta' stabbiliment[2].

[2]Pereżempju: Riżoluzzjoni tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar il-Kumpanija Privata Ewropea u l-Erbatax-il Direttiva dwar
il-Liġi tal-Kumpaniji dwar it-trasferiment tas-sede tal-kumpaniji (ĠU C 263 E, 16.10.2008, p. 671); Riżoluzzjoni
tat-13 ta' Ġunju 2017 dwar mergers u diviżjonijiet transkonfinali (Testi adottati, P8_TA(2017)0248).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=CELEX:31985R2137
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:MT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:MT:PDF
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F'April 2014, il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal Direttiva dwar kumpaniji privati
b'responsabbiltà limitata b'azzjonist uniku bl-għan li jiġi ffaċilitat il-ħolqien ta' kumpaniji
b'azzjonist uniku madwar l-UE (fis-7 ta' Marzu 2015, il-Kummissjoni rtirat din il-proposta).
Udo Bux
06/2017
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