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Emenda 25
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-użu ta' għodod u proċessi diġitali 
biex tinbeda b'mod aktar faċli, rapidu u 
kosteffettiv attività ekonomika billi tiġi 
stabbilita kumpanija jew tinfetaħ fergħa ta' 
dik il-kumpanija fi Stat Membru ieħor hija 
waħda mill-prerekwiżiti għall-
funzjonament effettiv ta' Suq Uniku 
kompetittiv u biex tiġi żgurata l-
kompetittività tal-kumpaniji.

(2) L-użu ta' għodod u proċessi diġitali 
biex tinbeda b'mod aktar faċli, rapidu u 
kosteffettiv attività ekonomika billi tiġi 
stabbilita kumpanija jew tinfetaħ fergħa ta' 
dik il-kumpanija fi Stat Membru ieħor u 
biex tingħata informazzjoni komprensiva 
u bla spejjeż dwar il-kumpaniji hija waħda 
mill-prerekwiżiti għall-funzjonament 
effettiv ta' Suq Uniku kompetittiv u biex 
tiġi żgurata l-kompetittività u l-affidabbiltà
tal-kumpaniji.

Or. en

Emenda 26
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-użu ta' għodod u proċessi diġitali 
biex tinbeda b'mod aktar faċli, rapidu u 
kosteffettiv attività ekonomika billi tiġi 
stabbilita kumpanija jew tinfetaħ fergħa ta' 
dik il-kumpanija fi Stat Membru ieħor hija 
waħda mill-prerekwiżiti għall-
funzjonament effettiv ta' Suq Uniku 
kompetittiv u biex tiġi żgurata l-
kompetittività tal-kumpaniji.

(2) L-użu ta' għodod u proċessi diġitali 
biex tinbeda b'mod aktar faċli, rapidu u 
kosteffettiv attività ekonomika billi tiġi 
stabbilita kumpanija jew tinfetaħ fergħa ta' 
dik il-kumpanija fi Stat Membru ieħor u 
biex tingħata informazzjoni komprensiva 
u bla spejjeż dwar il-kumpaniji hija waħda 
mill-prerekwiżiti għall-funzjonament 
effettiv ta' Suq Uniku kompetittiv u biex 
tiġi żgurata l-kompetittività u l-affidabbiltà
tal-kumpaniji.

Or. en
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Emenda 27
Enrico Gasbarra

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-użu ta' għodod u proċessi diġitali 
biex tinbeda b'mod aktar faċli, rapidu u 
kosteffettiv attività ekonomika billi tiġi 
stabbilita kumpanija jew tinfetaħ fergħa ta'
dik il-kumpanija fi Stat Membru ieħor hija 
waħda mill-prerekwiżiti għall-
funzjonament effettiv ta' Suq Uniku 
kompetittiv u biex tiġi żgurata l-
kompetittività tal-kumpaniji.

(2) L-użu ta' għodod u proċessi diġitali 
biex tinbeda b'mod aktar faċli, rapidu u 
kosteffettiv u effiċjenti fil-ħin attività 
ekonomika billi tiġi stabbilita kumpanija 
jew tinfetaħ fergħa ta' dik il-kumpanija fi 
Stat Membru ieħor hija waħda mill-
prerekwiżiti għall-funzjonament effettiv, it-
titjib u t-tneħħija tal-burokrazija żejda ta'
Suq Uniku kompetittiv u biex tiġi żgurata 
l-kompetittività tal-kumpaniji.

Or. it

Emenda 28
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-użu ta' għodod u proċessi diġitali 
biex tinbeda b'mod aktar faċli, rapidu u 
kosteffettiv attività ekonomika billi tiġi 
stabbilita kumpanija jew tinfetaħ fergħa ta' 
dik il-kumpanija fi Stat Membru ieħor hija 
waħda mill-prerekwiżiti għall-
funzjonament effettiv ta' Suq Uniku 
kompetittiv u biex tiġi żgurata l-
kompetittività tal-kumpaniji.

(2) L-użu ta' għodod u proċessi diġitali 
biex tinbeda b'mod aktar faċli, rapidu u 
kosteffettiv attività ekonomika billi tiġi 
stabbilita kumpanija jew tinfetaħ fergħa ta' 
dik il-kumpanija fi Stat Membru ieħor hija 
waħda mill-prerekwiżiti għall-
funzjonament effettiv ta' Suq Uniku 
kompetittiv u biex tiġi żgurata l-
kompetittività u l-affidabbiltà tal-
kumpaniji.

Or. en

Emenda 29
Daniel Buda
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Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-iżgurar ta' ambjent legali u 
amministrattiv ugwali għall-isfidi soċjali 
u ekonomiċi ġodda tal-globalizzazzjoni u 
d-diġitalizzazzjoni huwa essenzjali, minn 
naħa, biex jiġu pprovduti s-salvagwardji 
neċessarji kontra l-abbuż u l-frodi u, min-
naħa l-oħra, sabiex jiġu segwiti objettivi 
bħall-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku, 
il-ħolqien tal-impjiegi u l-attrazzjoni tal-
investiment lejn l-Unjoni Ewropea, li 
kollha jgħinu biex jiżdiedu l-benefiċċji 
ekonomiċi u soċjali fis-soċjetà b'mod 
ġenerali.

Or. ro

Emenda 30
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Bħalissa hemm differenzi 
sinifikanti bejn l-Istati Membri tal-UE fir-
rigward tad-disponibbiltà tal-għodod 
onlajn għall-imprendituri u għall-
kumpaniji biex jikkomunikaw mal-
awtoritajiet dwar materji tad-dritt 
soċjetarju. Is-servizzi tal-gvern elettroniku 
jvarjaw bejn Stat Membru u ieħor, uħud 
minnhom jipprovdu servizzi komprensivi 
u faċli għall-utent kompletament 
disponibbli onlajn, filwaqt li oħrajn 
mhumiex f'pożizzjoni li jipprovdu 
soluzzjonijiet onlajn f'ċerti stadji ewlenin 
ta' ċiklu ta' ħajja ta' negozju. Għall-
finijiet tar-reġistrazzjoni ta' kumpaniji jew 
il-preżentazzjoni ta' bidliet, pereżempju, xi 
Stati Membri biss jippermettu li dan isir 
fiżikament u uħud jippermettuh jew 
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fiżikament jew onlajn, filwaqt li fi Stati 
Membri oħra jista' jsir biss onlajn.

Or. ro

Emenda 31
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 2c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) Barra minn hekk, fir-rigward tal-
aċċess għall-informazzjoni dwar il-
kumpaniji, id-dritt tal-Unjoni jistipula sett 
minimu ta' data li jrid dejjem jiġi 
pprovdut b'xejn. Madankollu, il-kamp ta' 
applikazzjoni ta' tali informazzjoni jibqa' 
limitat. L-aċċess għal tali informazzjoni 
jvarja, b'aktar informazzjoni disponibbli 
b'xejn f'uħud mill-Istati Membri milli 
f'oħrajn, li joħloq sitwazzjoni ta' żbilanċ 
fl-Unjoni.

Or. ro

Emenda 32
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni 
Strateġija ta' Suq Diġitali Uniku għall-
Ewropa tagħha u fil-Komunikazzjoni Pjan 
ta' Azzjoni għal Gvern elettroniku tal-UE 
2016-2020 tagħha: L-aċċellerazzjoni tat-
trasformazzjoni diġitali tal-gvern31

temfasizza l-irwol tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi fl-għajnuna lin-negozji biex 
jarmaw faċilment, joperaw onlajn u 
jespandu bejn fruntiera u oħra. Il-Pjan ta' 

(3) Sabiex tiżgura li d-dritt soċjetarju 
tal-UE jkun ġust, inklużiv u aġġornat, il-
Kummissjoni fil-Komunikazzjoni 
Strateġija ta' Suq Diġitali Uniku għall-
Ewropa30 tagħha u fil-Komunikazzjoni 
Pjan ta' Azzjoni għal Gvern elettroniku tal-
UE 2016-2020 tagħha: L-aċċellerazzjoni 
tat-trasformazzjoni diġitali tal-gvern31

enfasizzat ir-rwol tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi fl-għajnuna lill-imprendituri biex 
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Azzjoni tal-UE dwar il-Gvern elettroniku 
speċifikament irrikonoxxa l-importanza ta' 
titjib fl-użu ta' għodod diġitali meta wieħed 
ikun qed jikkonforma ma' rekwiżiti relatati 
mad-dritt soċjetarju. Barra minn hekk, fid-
dikjarazzjoni ta' Tallinn tal-2017 dwar il-
Gvern elettroniku, l-Istati Membri għamlu 
talba b'saħħitha biex jiżdiedu l-isforzi 
għall-provvediment ta' proċeduri elettroniċi 
effiċjenti u li jirrivolvu madwar l-utent fl-
Unjoni.

jarmaw faċilment, joperaw onlajn u 
jespandu bejn fruntiera u oħra. Il-Pjan ta' 
Azzjoni tal-UE dwar il-Gvern elettroniku 
speċifikament irrikonoxxa l-importanza ta' 
titjib fl-użu ta' għodod diġitali meta wieħed 
ikun qed jikkonforma ma' rekwiżiti relatati 
mad-dritt soċjetarju. Barra minn hekk, fid-
dikjarazzjoni ta' Tallinn tal-2017 dwar il-
Gvern elettroniku, l-Istati Membri għamlu 
talba b'saħħitha biex jiżdiedu l-isforzi 
għall-provvediment ta' proċeduri elettroniċi 
effiċjenti u li jirrivolvu madwar l-utent fl-
Unjoni.

_________________ _________________

30 COM(2015) 192 final tas-
6 ta' Mejju 2015.

30 COM(2015) 192 final tas-
6 ta' Mejju 2015.

31 COM(2015) 192 final tas-
6 ta' Mejju 2015.

31 COM(2015) 192 final tas-
6 ta' Mejju 2015.

Or. ro

Emenda 33
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni 
Strateġija ta' Suq Diġitali Uniku għall-
Ewropa30 tagħha u fil-Komunikazzjoni 
Pjan ta' Azzjoni għal Gvern elettroniku tal-
UE 2016-2020 tagħha: L-aċċellerazzjoni 
tat-trasformazzjoni diġitali tal-gvern31

temfasizza l-irwol tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi fl-għajnuna lin-negozji biex 
jarmaw faċilment, joperaw onlajn u 
jespandu bejn fruntiera u oħra. Il-Pjan ta' 
Azzjoni tal-UE dwar il-Gvern elettroniku 
speċifikament irrikonoxxa l-importanza ta' 
titjib fl-użu ta' għodod diġitali meta wieħed 
ikun qed jikkonforma ma' rekwiżiti relatati 
mad-dritt soċjetarju. Barra minn hekk, fid-
dikjarazzjoni ta' Tallinn tal-2017 dwar il-
Gvern elettroniku, l-Istati Membri għamlu 

(3) Il-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni 
Strateġija ta' Suq Diġitali Uniku għall-
Ewropa30 tagħha u fil-Komunikazzjoni 
Pjan ta' Azzjoni għal Gvern elettroniku tal-
UE 2016-2020 tagħha: L-aċċellerazzjoni 
tat-trasformazzjoni diġitali tal-gvern31

tenfasizza r-rwol tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi fl-għajnuna lill-imprendituri biex 
jarmaw faċilment, joperaw onlajn u 
jespandu bejn fruntiera u oħra. Il-Pjan ta' 
Azzjoni tal-UE dwar il-Gvern elettroniku 
speċifikament irrikonoxxa l-importanza ta' 
titjib fl-użu ta' għodod diġitali meta wieħed 
ikun qed jikkonforma ma' rekwiżiti relatati 
mad-dritt soċjetarju. Barra minn hekk, fid-
dikjarazzjoni ta' Tallinn tal-2017 dwar il-
Gvern elettroniku, l-Istati Membri għamlu 
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talba b'saħħitha biex jiżdiedu l-isforzi 
għall-provvediment ta' proċeduri elettroniċi 
effiċjenti u li jirrivolvu madwar l-utent fl-
Unjoni.

talba b'saħħitha biex jiżdiedu l-isforzi 
għall-provvediment ta' proċeduri elettroniċi 
effiċjenti u li jirrivolvu madwar l-utent fl-
Unjoni.

_________________ _________________

30 COM(2015) 192 final tas-6 ta' Mejju 
2015.

30 COM(2015) 192 final tas-6 ta' Mejju 
2015.

31 COM(2016) 179 final tad-19 ta' April 
2016.

31 COM(2016) 179 final tad-19 ta' April 
2016.

Or. en

Emenda 34
Enrico Gasbarra

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) F'Ġunju 2017, l-interkonnessjoni 
tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-
kumpaniji tal-Istati Membri bdiet topera, u 
din tiffaċilita bil-kbir l-aċċess transfruntier 
għall-informazzjoni ta' kumpanija fl-
Unjoni u tippermetti lil reġistri fi Stati 
Membri jikkomunikaw ma' xulxin b'mod 
elettroniku rigward ċerti operazzjonijiet 
transfruntiera li jaffettwaw lill-kumpaniji.

(4) F'Ġunju 2017, l-interkonnessjoni 
tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-
kumpaniji tal-Istati Membri bdiet topera, u 
din tiffaċilita bil-kbir l-aċċess transfruntier 
għall-informazzjoni ta' kumpanija fl-
Unjoni u tippermetti lil reġistri fi Stati 
Membri jikkooperaw aktar faċilment, 
jippromwovu t-trasparenza, l-iskambju u 
t-traċċabbiltà tad-data u tad-dokumenti,
jikkomunikaw b'mod elettroniku rigward 
ċerti operazzjonijiet transfruntiera li 
jaffettwaw lill-kumpaniji, lill-ekonomija u 
lill-politiki tat-tassazzjoni u kummerċjali 
ta' diversi Stati Membri.

Or. it

Emenda 35
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex tiġi ffaċilitata r-
reġistrazzjoni ta' kumpaniji u l-fergħat 
tagħhom, u jitnaqqsu l-ispejjeż u l-piżijiet 
amministrattivi assoċjati mal-proċess ta'
reġistrazzjoni, b'mod partikolari minn 
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs) kif definiti fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE, jenħtieġ li 
jitpoġġew fis-seħħ proċeduri li jippermettu 
li r-reġistrazzjoni ssir kompletament 
onlajn. Tali spejjeż u piżijiet jirriżultaw 
mhux biss mit-tariffi amministrattivi 
imposti biex tiġi stabbilita kumpanija, iżda 
wkoll minn rekwiżiti oħrajn li jtawlu l-
proċess kollu, b'mod partikolari meta tkun 
meħtieġa l-preżenza fiżika tal-applikant 
jew tar-rappreżentant tiegħu. Barra minn 
hekk, jenħtieġ li informazzjoni dwar dawn 
il-proċeduri tkun disponibbli onlajn u bla 
ħlas.

(5) Sabiex tiġi ffaċilitata r-
reġistrazzjoni ta' kumpaniji u l-fergħat 
tagħhom, u jitnaqqsu l-ispejjeż, it-tul ta' 
żmien u l-piżijiet amministrattivi assoċjati 
mal-proċess ta' reġistrazzjoni, b'mod 
partikolari minn intrapriżi mikro, żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs) kif definiti fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE32, jenħtieġ li jitpoġġew fis-
seħħ proċeduri li jippermettu li r-
reġistrazzjoni ssir kompletament onlajn. 
Tali spejjeż u piżijiet jirriżultaw mhux biss 
mit-tariffi amministrattivi imposti biex tiġi 
stabbilita kumpanija, iżda wkoll minn 
rekwiżiti oħrajn li jtawlu l-proċess kollu, 
b'mod partikolari meta tkun meħtieġa l-
preżenza fiżika tal-applikant jew tar-
rappreżentant tiegħu, li tista' twassal biex 
dawn jitilfu opportunità ta' negozju. Barra 
minn hekk, jenħtieġ li informazzjoni dwar 
dawn il-proċeduri tkun disponibbli onlajn u 
bla ħlas.

_________________ _________________

32 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-
definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).

32 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-
definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).

Or. ro

Emenda 36
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex tiġi ffaċilitata r-
reġistrazzjoni ta' kumpaniji u l-fergħat 
tagħhom, u jitnaqqsu l-ispejjeż u l-piżijiet 
amministrattivi assoċjati mal-proċess ta' 
reġistrazzjoni, b'mod partikolari minn 
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju 

(5) Sabiex tiġi ffaċilitata r-
reġistrazzjoni ta' kumpaniji u l-fergħat 
tagħhom, u jitnaqqsu l-ispejjeż u l-piżijiet 
amministrattivi assoċjati mal-proċess ta' 
reġistrazzjoni, b'mod partikolari minn 
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju 



PE627.805v01-00 10/159 AM\1162856MT.docx

MT

(SMEs) kif definiti fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE32, jenħtieġ 
li jitpoġġew fis-seħħ proċeduri li 
jippermettu li r-reġistrazzjoni ssir 
kompletament onlajn. Tali spejjeż u piżijiet
jirriżultaw mhux biss mit-tariffi 
amministrattivi imposti biex tiġi stabbilita 
kumpanija, iżda wkoll minn rekwiżiti 
oħrajn li jtawlu l-proċess kollu, b'mod 
partikolari meta tkun meħtieġa l-preżenza 
fiżika tal-applikant jew tar-rappreżentant 
tiegħu. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
informazzjoni dwar dawn il-proċeduri tkun 
disponibbli onlajn u bla ħlas.

(SMEs) kif definiti fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE32, jenħtieġ 
li jitpoġġew fis-seħħ proċeduri li 
jippermettu li r-reġistrazzjoni ssir 
kompletament permezz ta' proċeduri
onlajn. Tali spejjeż u piżijiet jirriżultaw 
mhux biss mit-tariffi amministrattivi 
imposti biex tiġi stabbilita kumpanija, iżda 
wkoll minn rekwiżiti oħrajn li jtawlu l-
proċess kollu, b'mod partikolari meta tkun 
meħtieġa l-preżenza fiżika tal-applikant 
jew tar-rappreżentant tiegħu. Barra minn 
hekk, jenħtieġ li informazzjoni dwar dawn 
il-proċeduri tkun disponibbli onlajn u bla 
ħlas.

_________________ _________________

32 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-
definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).

32 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-
definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).

Or. en

Emenda 37
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex tiġi ffaċilitata r-
reġistrazzjoni ta' kumpaniji u l-fergħat 
tagħhom, u jitnaqqsu l-ispejjeż u l-piżijiet 
amministrattivi assoċjati mal-proċess ta' 
reġistrazzjoni, b'mod partikolari minn 
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs) kif definiti fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE32, jenħtieġ 
li jitpoġġew fis-seħħ proċeduri li 
jippermettu li r-reġistrazzjoni ssir 
kompletament onlajn. Tali spejjeż u 
piżijiet jirriżultaw mhux biss mit-tariffi 
amministrattivi imposti biex tiġi stabbilita 
kumpanija, iżda wkoll minn rekwiżiti 
oħrajn li jtawlu l-proċess kollu, b'mod 

(5) Sabiex tiġi ffaċilitata r-
reġistrazzjoni ta' kumpaniji u l-fergħat 
tagħhom, u jitnaqqsu l-ispejjeż u l-piżijiet 
amministrattivi assoċjati mal-proċess ta' 
reġistrazzjoni, b'mod partikolari minn 
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs) kif definiti fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE32, jenħtieġ 
li jitpoġġew fis-seħħ proċeduri li 
jippermettu li r-reġistrazzjoni ssir onlajn. 
Tali spejjeż u piżijiet jirriżultaw mhux biss 
mit-tariffi amministrattivi imposti biex tiġi 
stabbilita kumpanija, iżda wkoll minn 
rekwiżiti oħrajn li jtawlu l-proċess kollu, 
b'mod partikolari meta tkun meħtieġa l-
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partikolari meta tkun meħtieġa l-preżenza 
fiżika tal-applikant jew tar-rappreżentant 
tiegħu. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
informazzjoni dwar dawn il-proċeduri tkun 
disponibbli onlajn u bla ħlas.

preżenza fiżika tal-applikant jew tar-
rappreżentant tiegħu. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li informazzjoni dwar dawn il-
proċeduri tkun disponibbli onlajn u bla 
ħlas.

_________________ _________________

32 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-
definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).

32 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-
definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).

Or. en

Emenda 38
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex tiġi ffaċilitata r-
reġistrazzjoni ta' kumpaniji u l-fergħat 
tagħhom, u jitnaqqsu l-ispejjeż u l-piżijiet 
amministrattivi assoċjati mal-proċess ta' 
reġistrazzjoni, b'mod partikolari minn 
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs) kif definiti fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE32, jenħtieġ 
li jitpoġġew fis-seħħ proċeduri li 
jippermettu li r-reġistrazzjoni ssir 
kompletament onlajn. Tali spejjeż u 
piżijiet jirriżultaw mhux biss mit-tariffi 
amministrattivi imposti biex tiġi stabbilita 
kumpanija, iżda wkoll minn rekwiżiti 
oħrajn li jtawlu l-proċess kollu, b'mod 
partikolari meta tkun meħtieġa l-preżenza
fiżika tal-applikant jew tar-rappreżentant 
tiegħu. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
informazzjoni dwar dawn il-proċeduri tkun 
disponibbli onlajn u bla ħlas.

(5) Sabiex tiġi ffaċilitata r-
reġistrazzjoni ta' kumpaniji u l-fergħat 
tagħhom, u jitnaqqsu l-ispejjeż u l-piżijiet 
amministrattivi assoċjati mal-proċess ta' 
reġistrazzjoni, b'mod partikolari minn 
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs) kif definiti fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE32, jenħtieġ 
li jitpoġġew fis-seħħ proċeduri li 
jippermettu reġistrazzjoni appoġġjata 
b'mod diġitali li magħha tista' titnaqqas 
il-ħtieġa tal-preżenza fiżika tal-applikant 
jew tar-rappreżentant tiegħu fl-awtorità ta' 
reġistrazzjoni minħabba d-disponibbiltà 
tal-proċeduri li jistgħu jivverifikaw bl-
ogħla livell ta' assigurazzjoni l-identità 
tal-persuni ewlenin fil-kumpanija u d-
dokumenti. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
informazzjoni dwar dawn il-proċeduri tkun 
disponibbli onlajn u bla ħlas.

_________________ _________________

32 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-
definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' 

32 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-
definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
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daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36). daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).

Or. en

Emenda 39
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex tiġi ffaċilitata r-
reġistrazzjoni ta' kumpaniji u l-fergħat 
tagħhom, u jitnaqqsu l-ispejjeż u l-piżijiet 
amministrattivi assoċjati mal-proċess ta' 
reġistrazzjoni, b'mod partikolari minn 
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs) kif definiti fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE32, jenħtieġ 
li jitpoġġew fis-seħħ proċeduri li 
jippermettu li r-reġistrazzjoni ssir 
kompletament onlajn. Tali spejjeż u 
piżijiet jirriżultaw mhux biss mit-tariffi 
amministrattivi imposti biex tiġi stabbilita 
kumpanija, iżda wkoll minn rekwiżiti 
oħrajn li jtawlu l-proċess kollu, b'mod 
partikolari meta tkun meħtieġa l-preżenza 
fiżika tal-applikant jew tar-rappreżentant 
tiegħu. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
informazzjoni dwar dawn il-proċeduri tkun 
disponibbli onlajn u bla ħlas.

(5) Sabiex tiġi ffaċilitata r-
reġistrazzjoni ta' kumpaniji u l-fergħat 
tagħhom, u jitnaqqsu l-ispejjeż u l-piżijiet 
amministrattivi assoċjati mal-proċess ta' 
reġistrazzjoni, b'mod partikolari minn 
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs) kif definiti fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE, jenħtieġ li 
jitpoġġew fis-seħħ proċeduri li jippermettu 
reġistrazzjoni appoġġjata b'mod diġitali li 
magħha tista' titnaqqas il-ħtieġa tal-
preżenza fiżika tal-applikant jew tar-
rappreżentant tiegħu fl-awtorità ta' 
reġistrazzjoni minħabba d-disponibbiltà 
tal-proċeduri li jistgħu jivverifikaw bl-
ogħla livell ta' assigurazzjoni l-identità 
tal-persuni ewlenin fil-kumpanija u d-
dokumenti. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
informazzjoni dwar dawn il-proċeduri tkun 
disponibbli onlajn u bla ħlas.

_________________

32 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-
definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).

Or. en

Emenda 40
Stefano Maullu

Proposta għal direttiva
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Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Hija r-responsabbiltà ta' kull Stat 
Membru li jaħtar, f'konformità mal-
Artikolu 10 u mat-tradizzjonijiet legali 
tiegħu, l-awtoritajiet u/jew persuni jew 
korpi kompetenti oħra biex jipproċessaw 
ir-reġistrazzjoni tal-kumpaniji u d-
depożitu ta' dokumenti u informazzjoni 
mar-reġistru, indipendentement mill-fatt 
li dawn ikunu qrati, awtoritajiet 
amministrattivi u/jew nutara.

Or. it

Emenda 41
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn ta' kumpaniji u 
fergħat u l-preżentazzjoni kompletament 
onlajn ta' dokumenti u informazzjoni, 
tippermetti lil kumpaniji jużaw għodod 
avvanzati fil-kuntatt tagħhom ma' 
awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri. 
Sabiex isaħħu l-fiduċja, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jiżguraw li identifikazzjoni 
elettronika sikura u l-użu ta' servizzi 
fiduċjarji jkunu possibbli għal utenti 
nazzjonali kif ukoll għal utenti 
transfruntiera skont ir-Regolament (UE) 
Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill34. Barra minn hekk, sabiex tkun 
permessa l-identifikazzjoni elettronika 
transfruntiera, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu skemi ta' identifikazzjoni 
elettronika li jipprevedu mezzi awtentikati 
ta' identifikazzjoni elettronika. Tali skemi 
nazzjonali se jintużaw bħala bażi għar-
rikonoxximent ta' mezzi ta' identifikazzjoni 

(7) L-appoġġ b'mod diġitali tar-
reġistrazzjoni ta' kumpaniji u fergħat u l-
preżentazzjoni ta' dokumenti u 
informazzjoni, jippermetti lil kumpaniji 
jużaw għodod avvanzati fil-kuntatt 
tagħhom ma' awtoritajiet kompetenti ta' 
Stati Membri. Sabiex isaħħu l-fiduċja, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li 
identifikazzjoni elettronika sikura u l-użu 
ta' servizzi fiduċjarji jkunu possibbli għal 
utenti nazzjonali kif ukoll għal utenti 
transfruntiera skont l-ogħla livell ta' 
assigurazzjoni ddefinit fir-Regolament
(UE) Nru 910/2014 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill34. Barra minn hekk, 
sabiex tkun permessa l-identifikazzjoni 
elettronika transfruntiera, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jistabbilixxu skemi ta' 
identifikazzjoni elettronika li jipprevedu 
mezzi awtentikati ta' identifikazzjoni 
elettronika flimkien ma' mezzi meħtieġa 
biex tiġi vverifikata l-identità ta' persuni 
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elettronika maħruġa fi Stat Membru ieħor. 
Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' fiduċja 
f'sitwazzjonijiet transfruntiera, jenħtieġ li 
jiġu rikonoxxuti biss mezzi ta' 
identifikazzjoni elettronika li 
jikkonformaw mal-Artikolu 6 tar-
Regolament (UE) Nru 910/2014. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu wkoll 
jagħrfu mezzi ta' identifikazzjoni oħra 
bħal kopja skenjata tal-passaport. F'kull 
każ, jenħtieġ li din id-Direttiva tobbliga 
biss lil Stati Membri sabiex jippermettu r-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom u l-preżentazzjoni onlajn 
minn ċittadini tal-Unjoni permezz tar-
rikonoxximent tal-mezzi tagħhom ta' 
identifikazzjoni elettronika.

ewlenin fil-kumpanija u l-validità tad-
dokumenti, bħall-vidjokonferenzi u l-
proċeduri ta' validazzjoni għal dokumenti 
oriġinali. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tiddefinixxi wkoll proċedura li tiċċertifika 
l-kisba ta' dawn l-iskemi tal-ogħla livell 
ta' assigurazzjoni. Tali skemi nazzjonali se 
jintużaw bħala bażi għar-rikonoxximent ta' 
mezzi ta' identifikazzjoni elettronika 
maħruġa fi Stat Membru ieħor. Sabiex jiġi 
żgurat livell għoli ta' fiduċja 
f'sitwazzjonijiet transfruntiera, jenħtieġ li 
jiġu rikonoxxuti biss mezzi ta' 
identifikazzjoni elettronika li 
jikkonformaw mal-Artikolu 6 tar-
Regolament (UE) Nru 910/2014 u li jiksbu 
l-ogħla livell ta' assigurazzjoni kif 
iddefinit mill-Artikolu 8. F'kull każ, 
jenħtieġ li din id-Direttiva tobbliga biss lil 
Stati Membri sabiex jippermettu r-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom u l-preżentazzjoni onlajn 
minn ċittadini tal-Unjoni permezz tar-
rikonoxximent tal-mezzi tagħhom ta' 
identifikazzjoni elettronika jekk ikunu 
disponibbli skemi ċċertifikati li jiksbu l-
ogħla livell ta' assigurazzjoni għall-
identità ta' persuni ewlenin fil-kumpanija 
u l-validità tad-dokumenti.

_________________ _________________

34 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 
257, 28.8.2014, p. 73).

34 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 
257, 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Emenda 42
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn ta' kumpaniji u 
fergħat u l-preżentazzjoni kompletament 
onlajn ta' dokumenti u informazzjoni, 
tippermetti lil kumpaniji jużaw għodod 
avvanzati fil-kuntatt tagħhom ma' 
awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri. 
Sabiex isaħħu l-fiduċja, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jiżguraw li identifikazzjoni 
elettronika sikura u l-użu ta' servizzi 
fiduċjarji jkunu possibbli għal utenti 
nazzjonali kif ukoll għal utenti 
transfruntiera skont ir-Regolament (UE) 
Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill34. Barra minn hekk, sabiex tkun 
permessa l-identifikazzjoni elettronika 
transfruntiera, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu skemi ta' identifikazzjoni 
elettronika li jipprevedu mezzi awtentikati 
ta' identifikazzjoni elettronika. Tali skemi 
nazzjonali se jintużaw bħala bażi għar-
rikonoxximent ta' mezzi ta' identifikazzjoni 
elettronika maħruġa fi Stat Membru ieħor. 
Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' fiduċja 
f'sitwazzjonijiet transfruntiera, jenħtieġ li 
jiġu rikonoxxuti biss mezzi ta' 
identifikazzjoni elettronika li 
jikkonformaw mal-Artikolu 6 tar-
Regolament (UE) Nru 910/2014. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu wkoll 
jagħrfu mezzi ta' identifikazzjoni oħra 
bħal kopja skenjata tal-passaport. F'kull 
każ, jenħtieġ li din id-Direttiva tobbliga 
biss lil Stati Membri sabiex jippermettu r-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom u l-preżentazzjoni onlajn 
minn ċittadini tal-Unjoni permezz tar-
rikonoxximent tal-mezzi tagħhom ta' 
identifikazzjoni elettronika.

(7) L-appoġġ tar-reġistrazzjoni diġitali
ta' kumpaniji u fergħat u l-preżentazzjoni 
ta' dokumenti u informazzjoni, jippermetti
lil kumpaniji jużaw għodod avvanzati fil-
kuntatt tagħhom ma' awtoritajiet 
kompetenti ta' Stati Membri. Sabiex isaħħu 
l-fiduċja, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jiżguraw li identifikazzjoni elettronika 
sikura u l-użu ta' servizzi fiduċjarji jkunu 
possibbli għal utenti nazzjonali kif ukoll 
għal utenti transfruntiera skont l-ogħla 
livell ta' assigurazzjoni ddefinit fir-
Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Barra 
minn hekk, sabiex tkun permessa l-
identifikazzjoni elettronika transfruntiera, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu 
skemi ta' identifikazzjoni elettronika li 
jipprevedu mezzi awtentikati ta' 
identifikazzjoni elettronika flimkien ma' 
mezzi meħtieġa biex tiġi vverifikata l-
identità ta' persuni ewlenin fil-kumpanija 
u l-validità tad-dokumenti, bħall-
vidjokonferenzi u l-proċeduri ta' 
validazzjoni għal dokumenti oriġinali. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li tiddefinixxi wkoll 
proċedura li tiċċertifika l-kisba ta' dawn l-
iskemi tal-ogħla livell ta' assigurazzjoni. 
Tali skemi nazzjonali se jintużaw bħala 
bażi għar-rikonoxximent ta' mezzi ta' 
identifikazzjoni elettronika maħruġa fi Stat 
Membru ieħor. Sabiex jiġi żgurat livell 
għoli ta' fiduċja f'sitwazzjonijiet 
transfruntiera, jenħtieġ li jiġu rikonoxxuti 
biss mezzi ta' identifikazzjoni elettronika li 
jikkonformaw mal-Artikolu 6 tar-
Regolament (UE) Nru 910/2014 u li jiksbu 
l-ogħla livell ta' assigurazzjoni kif 
iddefinit mill-Artikolu 8. F'kull każ, 
jenħtieġ li din id-Direttiva tobbliga biss lil 
Stati Membri sabiex jippermettu r-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom u l-preżentazzjoni onlajn 
minn ċittadini tal-Unjoni permezz tar-
rikonoxximent tal-mezzi tagħhom ta' 
identifikazzjoni elettronika jekk ikunu 
disponibbli skemi ċċertifikati li jiksbu l-



PE627.805v01-00 16/159 AM\1162856MT.docx

MT

ogħla livell ta' assigurazzjoni għall-
identità ta' persuni ewlenin fil-kumpanija 
u l-validità tad-dokumenti.

_________________

34 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 
257, 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Emenda 43
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn ta' kumpaniji u 
fergħat u l-preżentazzjoni kompletament 
onlajn ta' dokumenti u informazzjoni, 
tippermetti lil kumpaniji jużaw għodod 
avvanzati fil-kuntatt tagħhom ma' 
awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri. 
Sabiex isaħħu l-fiduċja, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jiżguraw li identifikazzjoni 
elettronika sikura u l-użu ta' servizzi 
fiduċjarji jkunu possibbli għal utenti 
nazzjonali kif ukoll għal utenti 
transfruntiera skont ir-Regolament (UE) 
Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u 
tal- 34 Kunsill. Barra minn hekk, sabiex 
tkun permessa l-identifikazzjoni elettronika 
transfruntiera, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu skemi ta' identifikazzjoni 
elettronika li jipprevedu mezzi awtentikati 
ta' identifikazzjoni elettronika. Tali skemi 
nazzjonali se jintużaw bħala bażi għar-
rikonoxximent ta' mezzi ta' identifikazzjoni 
elettronika maħruġa fi Stat Membru ieħor. 
Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' fiduċja 

(7) Il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn ta' kumpaniji u 
fergħat u l-preżentazzjoni kompletament 
onlajn ta' dokumenti u informazzjoni, 
tippermetti lil kumpaniji jużaw għodod 
avvanzati fil-kuntatt tagħhom ma' 
awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri. 
Sabiex isaħħu l-fiduċja, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jiżguraw li identifikazzjoni 
elettronika sikura u l-użu ta' servizzi 
fiduċjarji jkunu possibbli għal utenti 
nazzjonali kif ukoll għal utenti 
transfruntiera skont ir-Regolament (UE) 
Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill34. Barra minn hekk, sabiex tkun 
permessa l-identifikazzjoni elettronika 
transfruntiera, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu skemi ta' identifikazzjoni 
elettronika li jipprevedu mezzi awtentikati 
ta' identifikazzjoni elettronika. Tali skemi 
nazzjonali se jintużaw bħala bażi għar-
rikonoxximent ta' mezzi ta' identifikazzjoni 
elettronika maħruġa fi Stat Membru ieħor. 
Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' fiduċja 
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f'sitwazzjonijiet transfruntiera, jenħtieġ li 
jiġu rikonoxxuti biss mezzi ta' 
identifikazzjoni elettronika li 
jikkonformaw mal-Artikolu 6 tar-
Regolament (UE) Nru 910/2014. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu wkoll 
jagħrfu mezzi ta' identifikazzjoni oħra 
bħal kopja skenjata tal-passaport. F'kull 
każ, jenħtieġ li din id-Direttiva tobbliga 
biss lil Stati Membri sabiex jippermettu r-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom u l-preżentazzjoni onlajn 
minn ċittadini tal-Unjoni permezz tar-
rikonoxximent tal-mezzi tagħhom ta' 
identifikazzjoni elettronika.

f'sitwazzjonijiet transfruntiera, jenħtieġ li 
jiġu rikonoxxuti biss mezzi ta' 
identifikazzjoni elettronika li 
jikkonformaw mal-Artikolu 6 tar-
Regolament (UE) Nru 910/2014. F'kull 
każ, jenħtieġ li din id-Direttiva tobbliga 
biss lil Stati Membri sabiex jippermettu r-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom u l-preżentazzjoni onlajn 
minn ċittadini tal-Unjoni permezz tar-
rikonoxximent tal-mezzi tagħhom ta' 
identifikazzjoni elettronika.

_________________ _________________

34Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU 
L 257, 28.8.2014, p. 73).

34Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU 
L 257, 28.8.2014, p. 73).

Or. ro

Emenda 44
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Mady Delvaux

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn ta' kumpaniji u 
fergħat u l-preżentazzjoni kompletament
onlajn ta' dokumenti u informazzjoni, 
tippermetti lil kumpaniji jużaw għodod 
avvanzati fil-kuntatt tagħhom ma' 
awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri. 
Sabiex isaħħu l-fiduċja, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jiżguraw li identifikazzjoni 
elettronika sikura u l-użu ta' servizzi 
fiduċjarji jkunu possibbli għal utenti 
nazzjonali kif ukoll għal utenti 

(7) Il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni 
onlajn ta' kumpaniji u fergħat u l-
preżentazzjoni onlajn ta' dokumenti u 
informazzjoni, tippermetti lil kumpaniji 
jużaw għodod avvanzati fil-kuntatt 
tagħhom ma' awtoritajiet kompetenti ta' 
Stati Membri. Sabiex isaħħu l-fiduċja, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li 
identifikazzjoni elettronika sikura u l-użu 
ta' servizzi fiduċjarji jkunu possibbli għal 
utenti nazzjonali kif ukoll għal utenti 
transfruntiera skont l-ogħla livell ta' 
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transfruntiera skont ir-Regolament (UE) 
Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill34. Barra minn hekk, sabiex tkun 
permessa l-identifikazzjoni elettronika 
transfruntiera, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu skemi ta' identifikazzjoni 
elettronika li jipprevedu mezzi awtentikati 
ta' identifikazzjoni elettronika. Tali skemi 
nazzjonali se jintużaw bħala bażi għar-
rikonoxximent ta' mezzi ta' identifikazzjoni 
elettronika maħruġa fi Stat Membru ieħor. 
Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' fiduċja 
f'sitwazzjonijiet transfruntiera, jenħtieġ li 
jiġu rikonoxxuti biss mezzi ta' 
identifikazzjoni elettronika li 
jikkonformaw mal-Artikolu 6 tar-
Regolament (UE) Nru 910/2014. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu wkoll 
jagħrfu mezzi ta' identifikazzjoni oħra bħal 
kopja skenjata tal-passaport. F'kull każ, 
jenħtieġ li din id-Direttiva tobbliga biss lil 
Stati Membri sabiex jippermettu r-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom u l-preżentazzjoni onlajn 
minn ċittadini tal-Unjoni permezz tar-
rikonoxximent tal-mezzi tagħhom ta' 
identifikazzjoni elettronika.

assigurazzjoni ddefinit fir-Regolament
(UE) Nru 910/2014 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill34. Barra minn hekk, 
sabiex tkun permessa l-identifikazzjoni 
elettronika transfruntiera, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jistabbilixxu skemi ta' 
identifikazzjoni elettronika li jipprevedu 
mezzi awtentikati ta' identifikazzjoni 
elettronika. Tali skemi nazzjonali se 
jintużaw bħala bażi għar-rikonoxximent ta' 
mezzi ta' identifikazzjoni elettronika 
maħruġa fi Stat Membru ieħor. Sabiex jiġi 
żgurat livell għoli ta' fiduċja 
f'sitwazzjonijiet transfruntiera, jenħtieġ li 
jiġu rikonoxxuti biss mezzi ta' 
identifikazzjoni elettronika li 
jikkonformaw mal-Artikolu 6 tar-
Regolament (UE) Nru 910/2014. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu wkoll 
jagħrfu mezzi ta' identifikazzjoni oħra bħal 
identifikazzjoni permezz ta' 
vidjokonferenza jew mezzi onlajn oħra li 
jipprovdu konnessjoni awdjoviżiva f'ħin 
reali. F'kull każ, jenħtieġ li din id-Direttiva 
tobbliga biss lil Stati Membri sabiex 
jippermettu r-reġistrazzjoni onlajn ta' 
kumpaniji u l-fergħat tagħhom u l-
preżentazzjoni onlajn minn ċittadini tal-
Unjoni permezz tar-rikonoxximent tal-
mezzi tagħhom ta' identifikazzjoni 
elettronika.

_________________ _________________

34 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 
257, 28.8.2014, p. 73).

34 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 
257, 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kopja skenjata ta' passaport mhijiex mezz affidabbli ta' identifikazzjoni u għalhekk jenħtieġ 
li ma tissemmiex b'mod espliċitu fit-test tad-Direttiva bħala mezz alternattiv ta' 
identifikazzjoni.
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Emenda 45
Enrico Gasbarra

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn ta' kumpaniji u 
fergħat u l-preżentazzjoni kompletament 
onlajn ta' dokumenti u informazzjoni, 
tippermetti lil kumpaniji jużaw għodod 
avvanzati fil-kuntatt tagħhom ma' 
awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri. 
Sabiex isaħħu l-fiduċja, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jiżguraw li identifikazzjoni 
elettronika sikura u l-użu ta' servizzi 
fiduċjarji jkunu possibbli għal utenti 
nazzjonali kif ukoll għal utenti 
transfruntiera skont ir-Regolament (UE) 
Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill34. Barra minn hekk, sabiex tkun 
permessa l-identifikazzjoni elettronika 
transfruntiera, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu skemi ta' identifikazzjoni 
elettronika li jipprevedu mezzi awtentikati 
ta' identifikazzjoni elettronika. Tali skemi 
nazzjonali se jintużaw bħala bażi għar-
rikonoxximent ta' mezzi ta' identifikazzjoni 
elettronika maħruġa fi Stat Membru ieħor. 
Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' fiduċja 
f'sitwazzjonijiet transfruntiera, jenħtieġ li 
jiġu rikonoxxuti biss mezzi ta' 
identifikazzjoni elettronika li 
jikkonformaw mal-Artikolu 6 tar-
Regolament (UE) Nru 910/2014. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu wkoll 
jagħrfu mezzi ta' identifikazzjoni oħra bħal 
kopja skenjata tal-passaport. F'kull każ, 
jenħtieġ li din id-Direttiva tobbliga biss lil 
Stati Membri sabiex jippermettu r-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom u l-preżentazzjoni onlajn 
minn ċittadini tal-Unjoni permezz tar-
rikonoxximent tal-mezzi tagħhom ta'
identifikazzjoni elettronika.

(7) Il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn ta' kumpaniji u 
fergħat u l-preżentazzjoni kompletament 
onlajn ta' dokumenti u informazzjoni, 
tippermetti lil kumpaniji jużaw għodod 
avvanzati fil-kuntatt tagħhom ma' 
awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri. 
Sabiex isaħħu l-fiduċja, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jiżguraw li identifikazzjoni 
elettronika sikura u l-użu ta' servizzi 
fiduċjarji jkunu possibbli għal utenti 
nazzjonali kif ukoll għal utenti 
transfruntiera skont ir-Regolament (UE) 
Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill34. Barra minn hekk, sabiex tkun 
permessa l-identifikazzjoni elettronika 
transfruntiera, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu skemi ta' identifikazzjoni 
elettronika li jipprevedu mezzi awtentikati 
ta' identifikazzjoni elettronika. Tali skemi 
nazzjonali se jintużaw bħala bażi għar-
rikonoxximent ta' mezzi ta' identifikazzjoni 
elettronika maħruġa fi Stat Membru ieħor. 
Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' fiduċja 
f'sitwazzjonijiet transfruntiera, jenħtieġ li 
jiġu rikonoxxuti biss mezzi ta' 
identifikazzjoni elettronika li 
jikkonformaw mal-Artikolu 6 tar-
Regolament (UE) Nru 910/2014. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu wkoll 
jagħrfu mezzi ta' identifikazzjoni oħra. 
F'kull każ, jenħtieġ li din id-Direttiva 
tobbliga biss lil Stati Membri sabiex 
jippermettu r-reġistrazzjoni onlajn ta'
kumpaniji u l-fergħat tagħhom u l-
preżentazzjoni onlajn minn ċittadini tal-
Unjoni permezz tar-rikonoxximent tal-
mezzi tagħhom ta' identifikazzjoni 
elettronika.
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_________________ _________________

34 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 
257, 28.8.2014, p. 73).

34 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 
257, 28.8.2014, p. 73).

Or. it

Emenda 46
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn ta' kumpaniji u 
fergħat u l-preżentazzjoni kompletament 
onlajn ta' dokumenti u informazzjoni, 
tippermetti lil kumpaniji jużaw għodod 
avvanzati fil-kuntatt tagħhom ma' 
awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri. 
Sabiex isaħħu l-fiduċja, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jiżguraw li identifikazzjoni 
elettronika sikura u l-użu ta' servizzi 
fiduċjarji jkunu possibbli għal utenti 
nazzjonali kif ukoll għal utenti 
transfruntiera skont ir-Regolament (UE) 
Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill34. Barra minn hekk, sabiex tkun 
permessa l-identifikazzjoni elettronika 
transfruntiera, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu skemi ta' identifikazzjoni 
elettronika li jipprevedu mezzi awtentikati 
ta' identifikazzjoni elettronika. Tali skemi 
nazzjonali se jintużaw bħala bażi għar-
rikonoxximent ta' mezzi ta' identifikazzjoni 
elettronika maħruġa fi Stat Membru ieħor. 
Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' fiduċja 
f'sitwazzjonijiet transfruntiera, jenħtieġ li 
jiġu rikonoxxuti biss mezzi ta' 
identifikazzjoni elettronika li 
jikkonformaw mal-Artikolu 6 tar-

(7) Il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn ta' kumpaniji u 
fergħat u l-preżentazzjoni kompletament 
onlajn ta' dokumenti u informazzjoni, 
tippermetti lil kumpaniji jużaw għodod 
avvanzati fil-kuntatt tagħhom ma' 
awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri. 
Sabiex isaħħu l-fiduċja, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jiżguraw li identifikazzjoni 
elettronika sikura u l-użu ta' servizzi 
fiduċjarji jkunu possibbli għal utenti 
nazzjonali kif ukoll għal utenti 
transfruntiera skont ir-Regolament (UE) 
Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill34. Barra minn hekk, sabiex tkun 
permessa l-identifikazzjoni elettronika 
transfruntiera, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu skemi ta' identifikazzjoni 
elettronika li jipprevedu mezzi awtentikati 
ta' identifikazzjoni elettronika. Tali skemi 
nazzjonali se jintużaw bħala bażi għar-
rikonoxximent ta' mezzi ta' identifikazzjoni 
elettronika maħruġa fi Stat Membru ieħor. 
Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' fiduċja 
f'sitwazzjonijiet transfruntiera, jenħtieġ li 
jiġu rikonoxxuti biss mezzi ta' 
identifikazzjoni elettronika li 
jikkonformaw mal-Artikolu 6 tar-
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Regolament (UE) Nru 910/2014. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu wkoll 
jagħrfu mezzi ta' identifikazzjoni oħra bħal 
kopja skenjata tal-passaport. F'kull każ, 
jenħtieġ li din id-Direttiva tobbliga biss lil 
Stati Membri sabiex jippermettu r-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom u l-preżentazzjoni onlajn 
minn ċittadini tal-Unjoni permezz tar-
rikonoxximent tal-mezzi tagħhom ta' 
identifikazzjoni elettronika.

Regolament (UE) Nru 910/2014. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu wkoll 
jagħrfu mezzi ta' identifikazzjoni oħra. 
F'kull każ, jenħtieġ li din id-Direttiva 
tobbliga biss lil Stati Membri sabiex 
jippermettu r-reġistrazzjoni onlajn ta' 
kumpaniji u l-fergħat tagħhom u l-
preżentazzjoni onlajn minn ċittadini tal-
Unjoni permezz tar-rikonoxximent tal-
mezzi tagħhom ta' identifikazzjoni 
elettronika.

_________________ _________________

34 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 
257, 28.8.2014, p. 73).

34 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 
257, 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Emenda 47
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn ta' kumpaniji u 
fergħat u l-preżentazzjoni kompletament 
onlajn ta' dokumenti u informazzjoni, 
tippermetti lil kumpaniji jużaw għodod 
avvanzati fil-kuntatt tagħhom ma' 
awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri. 
Sabiex isaħħu l-fiduċja, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jiżguraw li identifikazzjoni 
elettronika sikura u l-użu ta' servizzi 
fiduċjarji jkunu possibbli għal utenti 
nazzjonali kif ukoll għal utenti 
transfruntiera skont ir-Regolament (UE) 
Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill34. Barra minn hekk, sabiex tkun 
permessa l-identifikazzjoni elettronika 

(7) Il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn ta' kumpaniji u 
fergħat u l-preżentazzjoni kompletament 
onlajn ta' dokumenti u informazzjoni, 
tippermetti lil kumpaniji jużaw għodod 
avvanzati fil-kuntatt tagħhom ma' 
awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri. 
Sabiex isaħħu l-fiduċja, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jiżguraw li identifikazzjoni 
elettronika sikura u l-użu ta' servizzi 
fiduċjarji jkunu possibbli għal utenti 
nazzjonali kif ukoll għal utenti 
transfruntiera skont ir-Regolament (UE) 
Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill34. Barra minn hekk, sabiex tkun 
permessa l-identifikazzjoni elettronika 



PE627.805v01-00 22/159 AM\1162856MT.docx

MT

transfruntiera, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu skemi ta' identifikazzjoni 
elettronika li jipprevedu mezzi awtentikati 
ta' identifikazzjoni elettronika. Tali skemi 
nazzjonali se jintużaw bħala bażi għar-
rikonoxximent ta' mezzi ta' identifikazzjoni 
elettronika maħruġa fi Stat Membru ieħor. 
Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' fiduċja 
f'sitwazzjonijiet transfruntiera, jenħtieġ li 
jiġu rikonoxxuti biss mezzi ta' 
identifikazzjoni elettronika li 
jikkonformaw mal-Artikolu 6 tar-
Regolament (UE) Nru 910/2014. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu wkoll 
jagħrfu mezzi ta' identifikazzjoni oħra bħal 
kopja skenjata tal-passaport. F'kull każ, 
jenħtieġ li din id-Direttiva tobbliga biss lil 
Stati Membri sabiex jippermettu r-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom u l-preżentazzjoni onlajn 
minn ċittadini tal-Unjoni permezz tar-
rikonoxximent tal-mezzi tagħhom ta' 
identifikazzjoni elettronika.

transfruntiera, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu skemi ta' identifikazzjoni 
elettronika li jipprevedu mezzi awtentikati 
ta' identifikazzjoni elettronika. Tali skemi 
nazzjonali se jintużaw bħala bażi għar-
rikonoxximent ta' mezzi ta' identifikazzjoni 
elettronika maħruġa fi Stat Membru ieħor. 
Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' fiduċja 
f'sitwazzjonijiet transfruntiera, jenħtieġ li 
jiġu rikonoxxuti biss mezzi ta' 
identifikazzjoni elettronika li 
jikkonformaw mal-Artikolu 6 tar-
Regolament (UE) Nru 910/2014. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu wkoll 
jagħrfu mezzi ta' identifikazzjoni oħra. 
F'kull każ, jenħtieġ li din id-Direttiva 
tobbliga biss lil Stati Membri sabiex 
jippermettu r-reġistrazzjoni onlajn ta' 
kumpaniji u l-fergħat tagħhom u l-
preżentazzjoni onlajn minn ċittadini tal-
Unjoni permezz tar-rikonoxximent tal-
mezzi tagħhom ta' identifikazzjoni 
elettronika.

_________________ _________________

34 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 
257, 28.8.2014, p. 73).

34 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 
257, 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Emenda 48
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġu ffaċilitati proċeduri 
onlajn għal kumpaniji, jenħtieġ li r-reġistri 
tal-Istati Membri ma jimponux ħlas għal 
reġistrazzjoni onlajn jew sottomissjoni 

(8) Sabiex jiġu ffaċilitati proċeduri 
onlajn għal kumpaniji, jenħtieġ li r-reġistri 
tal-Istati Membri ma jimponux ħlas għal 
reġistrazzjoni onlajn jew sottomissjoni 
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onlajn ta' informazzjoni aktar mill-ispejjeż 
amministrattivi reali tal-forniment tas-
servizz. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jassistu lil dawk li qegħdin ifittxu 
li jistabbilixxu kumpanija jew fergħa billi 
jipprovdu informazzjoni aġġornata, ċara, 
konċiża u faċli għall-utent rigward il-
proċeduri u r-rekwiżiti biex tistabbilixxi u 
topera kumpaniji b'responsabbiltà limitata 
u l-fergħat tagħhom. Rigward kumpaniji 
privati b'responsabbiltà limitata, jenħtieġ 
li tkun disponibbli aktar informazzjoni 
ddettaljata għal fundaturi u diretturi 
peress li l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni 
onlajn mill-bidu sal-aħħar għal tali 
kumpaniji.

onlajn ta' informazzjoni aktar mill-ispejjeż 
amministrattivi reali tal-forniment tas-
servizz. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jassistu lil dawk li qegħdin ifittxu 
li jistabbilixxu kumpanija jew fergħa billi 
jipprovdu informazzjoni aġġornata, ċara, 
konċiża u faċli għall-utent rigward il-
proċeduri u r-rekwiżiti biex tistabbilixxi u 
topera kumpaniji b'responsabbiltà limitata 
u l-fergħat tagħhom.

Or. en

Emenda 49
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġu ffaċilitati proċeduri 
onlajn għal kumpaniji, jenħtieġ li r-reġistri 
tal-Istati Membri ma jimponux ħlas għal 
reġistrazzjoni onlajn jew sottomissjoni 
onlajn ta' informazzjoni aktar mill-ispejjeż 
amministrattivi reali tal-forniment tas-
servizz. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jassistu lil dawk li qegħdin ifittxu 
li jistabbilixxu kumpanija jew fergħa billi 
jipprovdu informazzjoni aġġornata, ċara, 
konċiża u faċli għall-utent rigward il-
proċeduri u r-rekwiżiti biex tistabbilixxi u 
topera kumpaniji b'responsabbiltà limitata 
u l-fergħat tagħhom. Rigward kumpaniji 
privati b'responsabbiltà limitata, jenħtieġ 
li tkun disponibbli aktar informazzjoni 
ddettaljata għal fundaturi u diretturi 
peress li l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni 

(8) Sabiex jiġu ffaċilitati proċeduri 
onlajn għal kumpaniji, jenħtieġ li r-reġistri 
tal-Istati Membri ma jimponux ħlas għal 
reġistrazzjoni onlajn jew sottomissjoni 
onlajn ta' informazzjoni aktar mill-ispejjeż 
amministrattivi reali tal-forniment tas-
servizz. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jassistu lil dawk li qegħdin ifittxu 
li jistabbilixxu kumpanija jew fergħa billi 
jipprovdu informazzjoni aġġornata, ċara, 
konċiża u faċli għall-utent rigward il-
proċeduri u r-rekwiżiti biex tistabbilixxi u 
topera kumpaniji b'responsabbiltà limitata 
u l-fergħat tagħhom.
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onlajn mill-bidu sal-aħħar għal tali 
kumpaniji.

Or. en

Emenda 50
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġu ffaċilitati proċeduri 
onlajn għal kumpaniji, jenħtieġ li r-reġistri 
tal-Istati Membri ma jimponux ħlas għal 
reġistrazzjoni onlajn jew sottomissjoni 
onlajn ta' informazzjoni aktar mill-ispejjeż 
amministrattivi reali tal-forniment tas-
servizz. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jassistu lil dawk li qegħdin ifittxu 
li jistabbilixxu kumpanija jew fergħa billi 
jipprovdu informazzjoni aġġornata, ċara, 
konċiża u faċli għall-utent rigward il-
proċeduri u r-rekwiżiti biex tistabbilixxi u 
topera kumpaniji b'responsabbiltà limitata 
u l-fergħat tagħhom. Rigward kumpaniji 
privati b'responsabbiltà limitata, jenħtieġ li 
tkun disponibbli aktar informazzjoni 
ddettaljata għal fundaturi u diretturi peress 
li l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
possibbiltà ta' reġistrazzjoni onlajn mill-
bidu sal-aħħar għal tali kumpaniji.

(8) Sabiex jiġu ffaċilitati proċeduri 
onlajn għal kumpaniji, jenħtieġ li r-reġistri 
tal-Istati Membri ma jimponux ħlas għal 
reġistrazzjoni onlajn jew sottomissjoni 
onlajn ta' informazzjoni aktar mill-ispejjeż 
amministrattivi reali tal-forniment tas-
servizz. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jassistu lil dawk li qegħdin ifittxu 
li jistabbilixxu kumpanija jew fergħa billi, 
mingħajr dewmien bla bżonn, jipprovdu 
informazzjoni aġġornata, ċara, konċiża u 
faċli għall-utent rigward il-proċeduri u r-
rekwiżiti biex tistabbilixxi u topera 
kumpaniji b'responsabbiltà limitata u l-
fergħat tagħhom. Rigward kumpaniji 
privati b'responsabbiltà limitata, jenħtieġ li 
tkun disponibbli aktar informazzjoni 
ddettaljata għal fundaturi u diretturi peress 
li l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
possibbiltà ta' reġistrazzjoni onlajn mill-
bidu sal-aħħar għal tali kumpaniji.

Or. ro

Emenda 51
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(8) Sabiex jiġu ffaċilitati proċeduri 
onlajn għal kumpaniji, jenħtieġ li r-reġistri 
tal-Istati Membri ma jimponux ħlas għal 
reġistrazzjoni onlajn jew sottomissjoni 
onlajn ta' informazzjoni aktar mill-ispejjeż 
amministrattivi reali tal-forniment tas-
servizz. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jassistu lil dawk li qegħdin ifittxu 
li jistabbilixxu kumpanija jew fergħa billi 
jipprovdu informazzjoni aġġornata, ċara, 
konċiża u faċli għall-utent rigward il-
proċeduri u r-rekwiżiti biex tistabbilixxi u 
topera kumpaniji b'responsabbiltà limitata 
u l-fergħat tagħhom. Rigward kumpaniji 
privati b'responsabbiltà limitata, jenħtieġ li 
tkun disponibbli aktar informazzjoni 
ddettaljata għal fundaturi u diretturi peress 
li l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
possibbiltà ta' reġistrazzjoni onlajn mill-
bidu sal-aħħar għal tali kumpaniji.

(8) Sabiex jiġu ffaċilitati proċeduri 
onlajn għal kumpaniji, jenħtieġ li r-reġistri 
tal-Istati Membri ma jimponux ħlas għal 
reġistrazzjoni onlajn jew sottomissjoni 
onlajn ta' informazzjoni aktar mill-ispejjeż 
amministrattivi reali tal-forniment tas-
servizz. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jassistu lil dawk li qegħdin ifittxu 
li jistabbilixxu kumpanija jew fergħa billi 
jipprovdu informazzjoni aġġornata, ċara, 
konċiża u faċli għall-utent rigward il-
proċeduri u r-rekwiżiti biex tistabbilixxi u 
topera kumpaniji b'responsabbiltà limitata 
u l-fergħat tagħhom. Rigward kumpaniji 
privati b'responsabbiltà limitata, jenħtieġ li 
tkun disponibbli aktar informazzjoni 
ddettaljata għal fundaturi u diretturi peress 
li l-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi 
jipprevedu wkoll il-possibbiltà ta' 
reġistrazzjoni onlajn għal tali kumpaniji.

Or. en

Emenda 52
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġu ffaċilitati proċeduri 
onlajn għal kumpaniji, jenħtieġ li r-reġistri 
tal-Istati Membri ma jimponux ħlas għal 
reġistrazzjoni onlajn jew sottomissjoni 
onlajn ta' informazzjoni aktar mill-ispejjeż 
amministrattivi reali tal-forniment tas-
servizz. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jassistu lil dawk li qegħdin ifittxu 
li jistabbilixxu kumpanija jew fergħa billi 
jipprovdu informazzjoni aġġornata, ċara, 
konċiża u faċli għall-utent rigward il-
proċeduri u r-rekwiżiti biex tistabbilixxi u 
topera kumpaniji b'responsabbiltà limitata 
u l-fergħat tagħhom. Rigward kumpaniji 
privati b'responsabbiltà limitata, jenħtieġ li 
tkun disponibbli aktar informazzjoni 

(8) Sabiex jiġu ffaċilitati proċeduri 
onlajn għal kumpaniji, jenħtieġ li r-reġistri 
tal-Istati Membri ma jimponux ħlas għal 
reġistrazzjoni onlajn jew sottomissjoni 
onlajn ta' informazzjoni aktar mill-ispejjeż 
amministrattivi reali tal-forniment tas-
servizz. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jassistu lil dawk li qegħdin ifittxu 
li jistabbilixxu kumpanija jew fergħa billi 
jipprovdu informazzjoni aġġornata, ċara, 
konċiża u faċli għall-utent rigward il-
proċeduri u r-rekwiżiti biex tistabbilixxi u 
topera kumpaniji b'responsabbiltà limitata 
u l-fergħat tagħhom. Rigward kumpaniji 
b'responsabbiltà limitata, jenħtieġ li tkun 
disponibbli aktar informazzjoni ddettaljata 
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ddettaljata għal fundaturi u diretturi peress 
li l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
possibbiltà ta' reġistrazzjoni onlajn mill-
bidu sal-aħħar għal tali kumpaniji.

għal fundaturi u diretturi peress li l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw il-possibbiltà 
ta' reġistrazzjoni onlajn mill-bidu sal-aħħar 
għal tali kumpaniji.

Or. en

Emenda 53
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Bħala l-ewwel pass fiċ-ċiklu tal-
ħajja ta' kumpanija, jenħtieġ li jkun 
possibbli li jiġu stabbiliti u rreġistrati
kumpaniji onlajn mill-bidu sal-aħħar. 
Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkollhom il-possibbiltà li jidderogaw minn 
dan ir-rekwiżit fil-każ ta' kumpaniji 
pubbliċi b'responsabbiltà limitata minħabba 
l-kumplessità tal-istabbiliment u r-
reġistrazzjoni ta' dawn il-kumpaniji u 
sabiex jiġu rrispettati t-tradizzjonijiet 
eżistenti tad-dritt soċjetarju tal-Istati 
Membri. Fi kwalunkwe każ, jenħtieġ li l-
Istati Membri jistabbilixxu regoli 
ddettaljati ta' reġistrazzjoni. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li ssir reġistrazzjoni onlajn
bis-sottomissjoni ta' dokumenti f'format 
elettroniku.

(9) Bħala l-ewwel pass fiċ-ċiklu tal-
ħajja ta' kumpanija, jenħtieġ li jkun 
possibbli li jintużaw għodod diġitali li 
jappoġġjaw l-istabbiliment u r-
reġistrazzjoni ta' kumpaniji. Madankollu, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom il-
possibbiltà li jidderogaw minn dan ir-
rekwiżit fil-każ ta' kumpaniji pubbliċi 
b'responsabbiltà limitata minħabba l-
kumplessità tal-istabbiliment u r-
reġistrazzjoni ta' dawn il-kumpaniji u 
sabiex jiġu rrispettati t-tradizzjonijiet 
eżistenti tad-dritt soċjetarju tal-Istati 
Membri. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li 
jkunu kapaċi jeżentaw lil setturi speċifiċi 
li fihom jeżisti riskju ogħla mill-medja li 
jappartjeni għall-istabbiliment ta' 
kumpaniji għal skopijiet frawdolenti. Fl-
aħħar nett, il-persuni fiżiċi biss u mhux il-
persuni ġuridiċi jenħtieġ li jitħallew jużaw 
dawn il-proċeduri, minħabba d-
diffikultajiet fl-intraċċar tal-post reali tas-
sjieda u tal-kontroll fl-istrutturi tal-grupp.
Fi kwalunkwe każ, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jistabbilixxu regoli ddettaljati ta' 
reġistrazzjoni. Jenħtieġ li jkun possibbli li 
ssir reġistrazzjoni msaħħa b'mod diġitali
bis-sottomissjoni ta' dokumenti f'format 
elettroniku minħabba d-disponibbiltà ta' 
proċeduri li jiggarantixxu l-ogħla livell ta' 
assigurazzjoni tal-identità ta' persuni 
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ewlenin fil-kumpanija u l-validità tad-
dokumenti.

Or. en

Emenda 54
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Bħala l-ewwel pass fiċ-ċiklu tal-
ħajja ta' kumpanija, jenħtieġ li jkun 
possibbli li jiġu stabbiliti u rreġistrati
kumpaniji onlajn mill-bidu sal-aħħar. 
Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkollhom il-possibbiltà li jidderogaw minn 
dan ir-rekwiżit fil-każ ta' kumpaniji 
pubbliċi b'responsabbiltà limitata minħabba 
l-kumplessità tal-istabbiliment u r-
reġistrazzjoni ta' dawn il-kumpaniji u 
sabiex jiġu rrispettati t-tradizzjonijiet 
eżistenti tad-dritt soċjetarju tal-Istati 
Membri. Fi kwalunkwe każ, jenħtieġ li l-
Istati Membri jistabbilixxu regoli 
ddettaljati ta' reġistrazzjoni. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li ssir reġistrazzjoni onlajn
bis-sottomissjoni ta' dokumenti f'format 
elettroniku.

(9) Bħala l-ewwel pass fiċ-ċiklu tal-
ħajja ta' kumpanija, jenħtieġ li jkun 
possibbli li jintużaw għodod diġitali li 
jappoġġjaw l-istabbiliment u r-
reġistrazzjoni ta' kumpaniji. Madankollu, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom il-
possibbiltà li jidderogaw minn dan ir-
rekwiżit fil-każ ta' kumpaniji pubbliċi 
b'responsabbiltà limitata minħabba l-
kumplessità tal-istabbiliment u r-
reġistrazzjoni ta' dawn il-kumpaniji u 
sabiex jiġu rrispettati t-tradizzjonijiet 
eżistenti tad-dritt soċjetarju tal-Istati 
Membri. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li 
jkunu kapaċi jeżentaw lil setturi speċifiċi 
li fihom jeżisti riskju ogħla mill-medja 
għall-istabbiliment ta' kumpaniji għal 
skopijiet frawdolenti. Fl-aħħar nett, il-
persuni fiżiċi biss u mhux il-persuni 
ġuridiċi jenħtieġ li jitħallew jużaw dawn 
il-proċeduri, minħabba d-diffikultajiet fl-
intraċċar tal-post reali tas-sjieda u tal-
kontroll fl-istrutturi tal-gruppi. Fi 
kwalunkwe każ, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu regoli ddettaljati ta' 
reġistrazzjoni msaħħa b'mod diġitali. 
Jenħtieġ li jkun possibbli li ssir 
reġistrazzjoni msaħħa b'mod diġitali bis-
sottomissjoni ta' dokumenti f'format 
elettroniku minħabba d-disponibbiltà ta' 
proċeduri li jiggarantixxu l-ogħla livell ta' 
assigurazzjoni tal-identità ta' persuni 
ewlenin fil-kumpanija u l-validità tad-
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dokumenti.

Or. en

Emenda 55
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Bħala l-ewwel pass fiċ-ċiklu tal-
ħajja ta' kumpanija, jenħtieġ li jkun 
possibbli li jiġu stabbiliti u rreġistrati 
kumpaniji onlajn mill-bidu sal-aħħar. 
Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkollhom il-possibbiltà li jidderogaw minn 
dan ir-rekwiżit fil-każ ta' kumpaniji 
pubbliċi b'responsabbiltà limitata 
minħabba l-kumplessità tal-istabbiliment 
u r-reġistrazzjoni ta' dawn il-kumpaniji u 
sabiex jiġu rrispettati t-tradizzjonijiet 
eżistenti tad-dritt soċjetarju tal-Istati 
Membri. Fi kwalunkwe każ, jenħtieġ li l-
Istati Membri jistabbilixxu regoli 
ddettaljati ta' reġistrazzjoni. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li ssir reġistrazzjoni onlajn 
bis-sottomissjoni ta' dokumenti f'format 
elettroniku.

(9) Bħala l-ewwel pass fiċ-ċiklu tal-
ħajja ta' kumpanija, jenħtieġ li jkun
possibbli li jiġu stabbiliti u rreġistrati 
kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà 
limitata kompletament onlajn. Jenħtieġ li 
l-Istati Membri jistabbilixxu regoli 
ddettaljati ta' reġistrazzjoni. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li ssir reġistrazzjoni onlajn 
bis-sottomissjoni ta' dokumenti f'format 
elettroniku.

Or. en

Emenda 56
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Bħala l-ewwel pass fiċ-ċiklu tal-
ħajja ta' kumpanija, jenħtieġ li jkun 
possibbli li jiġu stabbiliti u rreġistrati 
kumpaniji onlajn mill-bidu sal-aħħar. 

(9) Bħala l-ewwel pass fiċ-ċiklu tal-
ħajja ta' kumpanija, jenħtieġ li jkun 
possibbli li jiġu stabbiliti u rreġistrati 
kumpaniji onlajn mill-bidu sal-aħħar. 
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Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkollhom il-possibbiltà li jidderogaw minn 
dan ir-rekwiżit fil-każ ta' kumpaniji 
pubbliċi b'responsabbiltà limitata minħabba 
l-kumplessità tal-istabbiliment u r-
reġistrazzjoni ta' dawn il-kumpaniji u 
sabiex jiġu rrispettati t-tradizzjonijiet 
eżistenti tad-dritt soċjetarju tal-Istati 
Membri. Fi kwalunkwe każ, jenħtieġ li l-
Istati Membri jistabbilixxu regoli 
ddettaljati ta' reġistrazzjoni. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li ssir reġistrazzjoni onlajn 
bis-sottomissjoni ta' dokumenti f'format 
elettroniku.

Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkollhom il-possibbiltà li jidderogaw minn 
dan ir-rekwiżit fil-każ ta' kumpaniji 
pubbliċi b'responsabbiltà limitata minħabba 
l-kumplessità tal-istabbiliment u r-
reġistrazzjoni ta' dawn il-kumpaniji u 
sabiex jiġu rrispettati t-tradizzjonijiet 
eżistenti tad-dritt soċjetarju tal-Istati 
Membri. Fi kwalunkwe każ, jenħtieġ li l-
Istati Membri jistabbilixxu regoli 
ddettaljati ta' reġistrazzjoni. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li ssir reġistrazzjoni onlajn 
bis-sottomissjoni ta' dokumenti f'format 
elettroniku. Barra minn hekk, l-Istati 
Membri jenħtieġ li jkollhom id-dritt li 
jeżentaw lil setturi li fihom l-attività 
frawdolenti hija partikolarment prevalenti 
jew setturi li huma meqjusa bħala li 
għandhom riskju għoli ta' frodi.

Or. en

Emenda 57
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Bħala l-ewwel pass fiċ-ċiklu tal-
ħajja ta' kumpanija, jenħtieġ li jkun 
possibbli li jiġu stabbiliti u rreġistrati 
kumpaniji onlajn mill-bidu sal-aħħar. 
Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkollhom il-possibbiltà li jidderogaw minn 
dan ir-rekwiżit fil-każ ta' kumpaniji 
pubbliċi b'responsabbiltà limitata minħabba 
l-kumplessità tal-istabbiliment u r-
reġistrazzjoni ta' dawn il-kumpaniji u 
sabiex jiġu rrispettati t-tradizzjonijiet 
eżistenti tad-dritt soċjetarju tal-Istati 
Membri. Fi kwalunkwe każ, jenħtieġ li l-
Istati Membri jistabbilixxu regoli 
ddettaljati ta' reġistrazzjoni. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li ssir reġistrazzjoni onlajn 
bis-sottomissjoni ta' dokumenti f'format 

(9) Bħala l-ewwel pass fiċ-ċiklu tal-
ħajja ta' kumpanija, jenħtieġ li jkun 
possibbli li jiġu stabbiliti u rreġistrati 
kumpaniji permezz ta' proċeduri onlajn 
mill-bidu sal-aħħar. Madankollu, jenħtieġ 
li l-Istati Membri jkollhom il-possibbiltà li 
jidderogaw minn dan ir-rekwiżit fil-każ ta' 
kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà 
limitata minħabba l-kumplessità tal-
istabbiliment u r-reġistrazzjoni ta' dawn il-
kumpaniji u sabiex jiġu rrispettati t-
tradizzjonijiet eżistenti tad-dritt soċjetarju 
tal-Istati Membri. Fi kwalunkwe każ, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu 
regoli ddettaljati ta' reġistrazzjoni. Jenħtieġ 
li jkun possibbli li ssir reġistrazzjoni onlajn 
bis-sottomissjoni ta' dokumenti f'format 
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elettroniku. elettroniku.

Or. en

Emenda 58
Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Bħala l-ewwel pass fiċ-ċiklu tal-
ħajja ta' kumpanija, jenħtieġ li jkun 
possibbli li jiġu stabbiliti u rreġistrati 
kumpaniji onlajn mill-bidu sal-aħħar. 
Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkollhom il-possibbiltà li jidderogaw minn 
dan ir-rekwiżit fil-każ ta' kumpaniji 
pubbliċi b'responsabbiltà limitata minħabba 
l-kumplessità tal-istabbiliment u r-
reġistrazzjoni ta' dawn il-kumpaniji u 
sabiex jiġu rrispettati t-tradizzjonijiet 
eżistenti tad-dritt soċjetarju tal-Istati 
Membri. Fi kwalunkwe każ, jenħtieġ li l-
Istati Membri jistabbilixxu regoli 
ddettaljati ta' reġistrazzjoni. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li ssir reġistrazzjoni onlajn 
bis-sottomissjoni ta' dokumenti f'format 
elettroniku.

(9) Bħala l-ewwel pass fiċ-ċiklu tal-
ħajja ta' kumpanija, jenħtieġ li jkun
possibbli li jiġu stabbiliti u rreġistrati 
kumpaniji onlajn mill-bidu sal-aħħar. 
Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkollhom il-possibbiltà li jidderogaw bis-
sħiħ minn dan ir-rekwiżit fil-każ ta' 
kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà 
limitata minħabba l-kumplessità tal-
istabbiliment u r-reġistrazzjoni ta' dawn il-
kumpaniji u sabiex jiġu rrispettati t-
tradizzjonijiet eżistenti tad-dritt soċjetarju 
tal-Istati Membri. Fi kwalunkwe każ, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu 
regoli ddettaljati ta' reġistrazzjoni. Jenħtieġ 
li jkun possibbli li ssir reġistrazzjoni onlajn 
bis-sottomissjoni ta' dokumenti f'format 
elettroniku.

Or. fr

Emenda 59
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Bħala l-ewwel pass fiċ-ċiklu tal-
ħajja ta' kumpanija, jenħtieġ li jkun 
possibbli li jiġu stabbiliti u rreġistrati 
kumpaniji onlajn mill-bidu sal-aħħar. 
Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkollhom il-possibbiltà li jidderogaw minn 

(9) Bħala l-ewwel pass fiċ-ċiklu tal-
ħajja ta' kumpanija, jenħtieġ li jkun 
possibbli li jiġu stabbiliti u rreġistrati 
kumpaniji onlajn. Madankollu, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jkollhom il-possibbiltà li 
jidderogaw minn dan ir-rekwiżit fil-każ ta' 
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dan ir-rekwiżit fil-każ ta' kumpaniji 
pubbliċi b'responsabbiltà limitata minħabba 
l-kumplessità tal-istabbiliment u r-
reġistrazzjoni ta' dawn il-kumpaniji u 
sabiex jiġu rrispettati t-tradizzjonijiet 
eżistenti tad-dritt soċjetarju tal-Istati 
Membri. Fi kwalunkwe każ, jenħtieġ li l-
Istati Membri jistabbilixxu regoli 
ddettaljati ta' reġistrazzjoni. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li ssir reġistrazzjoni onlajn 
bis-sottomissjoni ta' dokumenti f'format 
elettroniku.

kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà 
limitata minħabba l-kumplessità tal-
istabbiliment u r-reġistrazzjoni ta' dawn il-
kumpaniji u sabiex jiġu rrispettati t-
tradizzjonijiet eżistenti tad-dritt soċjetarju 
tal-Istati Membri. Fi kwalunkwe każ, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu 
regoli ddettaljati ta' reġistrazzjoni. Jenħtieġ 
li jkun possibbli li ssir reġistrazzjoni onlajn 
bis-sottomissjoni ta' dokumenti f'format 
elettroniku.

Or. en

Emenda 60
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex tiġi żgurata r-reġistrazzjoni 
f'ħinha ta' kumpaniji, jenħtieġ li l-Istati 
Membri ma jagħmlux ir-reġistrazzjoni 
onlajn ta' kumpanija jew ta' fergħa 
kundizzjonali fuq il-kisba ta' kwalunkwe 
liċenzja jew awtorizzazzjoni qabel tkun 
tista' titlesta r-reġistrazzjoni ta' kumpanija 
jew fergħa ħlief meta tkun indispensabbli 
għall-kontroll xieraq ta' ċerti attivitajiet. 
Wara r-reġistrazzjoni, jenħtieġ li l-liġi 
nazzjonali tirregola s-sitwazzjonijiet fejn 
kumpaniji ma jistgħux iwettqu ċerti 
attivitajiet mingħajr ma jiksbu liċenzja jew 
awtorizzazzjoni.

(10) Sabiex tiġi żgurata r-reġistrazzjoni 
f'ħinha ta' kumpaniji, jenħtieġ li l-Istati 
Membri ma jagħmlux ir-reġistrazzjoni 
onlajn ta' kumpanija jew ta' fergħa 
kundizzjonali fuq il-kisba ta' kwalunkwe 
liċenzja jew awtorizzazzjoni qabel tkun 
tista' titlesta r-reġistrazzjoni ta' kumpanija 
jew fergħa ħlief meta tkun indispensabbli 
għall-kontroll xieraq ta' ċerti attivitajiet. 
Madankollu, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jkunu kapaċi jimponu rekwiżiti fuq il-
kwalifiki u l-adattabbiltà ta' persuni 
ewlenin fil-kumpanija. Wara r-
reġistrazzjoni, jenħtieġ li l-liġi nazzjonali 
tirregola s-sitwazzjonijiet fejn kumpaniji 
ma jistgħux iwettqu ċerti attivitajiet 
mingħajr ma jiksbu liċenzja jew 
awtorizzazzjoni.

Or. en

Emenda 61
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Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex tiġi żgurata r-reġistrazzjoni 
f'ħinha ta' kumpaniji, jenħtieġ li l-Istati 
Membri ma jagħmlux ir-reġistrazzjoni 
onlajn ta' kumpanija jew ta' fergħa 
kundizzjonali fuq il-kisba ta' kwalunkwe 
liċenzja jew awtorizzazzjoni qabel tkun 
tista' titlesta r-reġistrazzjoni ta' kumpanija 
jew fergħa ħlief meta tkun indispensabbli 
għall-kontroll xieraq ta' ċerti attivitajiet. 
Wara r-reġistrazzjoni, jenħtieġ li l-liġi 
nazzjonali tirregola s-sitwazzjonijiet fejn 
kumpaniji ma jistgħux iwettqu ċerti 
attivitajiet mingħajr ma jiksbu liċenzja jew 
awtorizzazzjoni.

(10) Sabiex tiġi żgurata r-reġistrazzjoni 
f'ħinha ta' kumpaniji, jenħtieġ li l-Istati 
Membri ma jagħmlux ir-reġistrazzjoni 
onlajn ta' kumpanija jew ta' fergħa 
kundizzjonali fuq il-kisba ta' kwalunkwe 
liċenzja jew awtorizzazzjoni qabel tkun 
tista' titlesta r-reġistrazzjoni ta' kumpanija 
jew fergħa ħlief meta tkun indispensabbli 
għall-kontroll xieraq ta' ċerti attivitajiet. 
Madankollu, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jkunu kapaċi jimponu rekwiżiti fuq il-
kwalifiki u l-adattabbiltà ta' persuni 
ewlenin fil-kumpanija. Wara r-
reġistrazzjoni, jenħtieġ li l-liġi nazzjonali 
tirregola s-sitwazzjonijiet fejn kumpaniji 
ma jistgħux iwettqu ċerti attivitajiet 
mingħajr ma jiksbu liċenzja jew 
awtorizzazzjoni.

Or. en

Emenda 62
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex tiġi żgurata r-reġistrazzjoni 
f'ħinha ta' kumpaniji, jenħtieġ li l-Istati 
Membri ma jagħmlux ir-reġistrazzjoni 
onlajn ta' kumpanija jew ta' fergħa 
kundizzjonali fuq il-kisba ta' kwalunkwe 
liċenzja jew awtorizzazzjoni qabel tkun 
tista' titlesta r-reġistrazzjoni ta' kumpanija 
jew fergħa ħlief meta tkun indispensabbli 
għall-kontroll xieraq ta' ċerti attivitajiet. 
Wara r-reġistrazzjoni, jenħtieġ li l-liġi 
nazzjonali tirregola s-sitwazzjonijiet fejn 

(10) Sabiex tiġi żgurata r-reġistrazzjoni 
f'ħinha ta' kumpaniji, jenħtieġ li l-Istati 
Membri ma jagħmlux ir-reġistrazzjoni 
onlajn ta' kumpanija jew ta' fergħa 
kundizzjonali fuq il-kisba ta' kwalunkwe 
liċenzja jew awtorizzazzjoni qabel tkun 
tista' titlesta r-reġistrazzjoni ta' kumpanija 
jew fergħa ħlief meta tkun indispensabbli 
għall-kontroll xieraq ta' ċerti attivitajiet. 
Madankollu, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jkunu kapaċi jimponu rekwiżiti fuq il-
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kumpaniji ma jistgħux iwettqu ċerti 
attivitajiet mingħajr ma jiksbu liċenzja jew 
awtorizzazzjoni.

kwalifiki u l-adattabbiltà ta' persuni 
ewlenin fil-kumpanija. Wara r-
reġistrazzjoni, jenħtieġ li l-liġi nazzjonali 
tirregola s-sitwazzjonijiet fejn kumpaniji 
ma jistgħux iwettqu ċerti attivitajiet 
mingħajr ma jiksbu liċenzja jew 
awtorizzazzjoni.

Or. en

Emenda 63
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġu assistiti n-negozji, 
b'mod partikolari n-negozji ġodda, fl-
istabbiliment tan-negozju tagħhom, 
jenħtieġ li jkun possibbli li tiġi rreġistrata 
kumpanija privata b'responsabbiltà limitata 
bl-użu ta' mudelli li huma strumenti ta' 
kostituzzjoni li għandhom ikunu
disponibbli onlajn. Tali mudelli jistgħu 
jinkludu sett definit minn qabel ta' għażliet 
skont il-liġi nazzjonali. Jenħtieġ li l-
applikanti jkunu jistgħu jagħżlu bejn l-użu 
ta' dan il-mudell jew ir-reġistrazzjoni ta' 
kumpanija bi strumenti ta' kostituzzjoni 
adattati għaliha u l-Istati Membri għandu 
jkollhom l-għażla li jipprovdu wkoll 
mudelli għal tipi oħra ta' kumpaniji.

(11) Sabiex jiġu assistiti n-negozji, 
b'mod partikolari n-negozji ġodda, fl-
istabbiliment tan-negozju tagħhom, 
jenħtieġ li jkun possibbli li tiġi rreġistrata 
kumpanija b'responsabbiltà limitata bl-użu 
ta' mudelli Ewropej armonizzati li jenħtieġ 
li jkunu strumenti ta' kostituzzjoni u li 
jsiru disponibbli onlajn. Il-Kummissjoni 
jenħtieġ li jkollha l-kompitu li tistabbilixxi 
tali mudelli permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Tali mudelli jistgħu 
jinkludu sett definit minn qabel ta' għażliet 
skont liġijiet nazzjonali differenti. Jenħtieġ 
li l-applikanti jkunu jistgħu jagħżlu bejn l-
użu ta' dan il-mudell jew ir-reġistrazzjoni 
ta' kumpanija bi strumenti ta' kostituzzjoni 
adattati għaliha u l-Istati Membri għandu 
jkollhom l-għażla li jipprovdu wkoll 
mudelli għal tipi oħra ta' kumpaniji.

Or. en

Emenda 64
Enrico Gasbarra

Proposta għal direttiva
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġu assistiti n-negozji, 
b'mod partikolari n-negozji ġodda, fl-
istabbiliment tan-negozju tagħhom, 
jenħtieġ li jkun possibbli li tiġi rreġistrata 
kumpanija privata b'responsabbiltà limitata 
bl-użu ta' mudelli li huma strumenti ta'
kostituzzjoni li għandhom ikunu 
disponibbli onlajn. Tali mudelli jistgħu 
jinkludu sett definit minn qabel ta' għażliet 
skont il-liġi nazzjonali. Jenħtieġ li l-
applikanti jkunu jistgħu jagħżlu bejn l-użu 
ta' dan il-mudell jew ir-reġistrazzjoni ta'
kumpanija bi strumenti ta' kostituzzjoni 
adattati għaliha u l-Istati Membri għandu 
jkollhom l-għażla li jipprovdu wkoll 
mudelli għal tipi oħra ta' kumpaniji.

(11) Sabiex jiġu assistiti n-negozji, 
b'mod partikolari n-negozji ġodda, fl-
istabbiliment tan-negozju tagħhom, 
jenħtieġ li jkun possibbli li tiġi rreġistrata 
kumpanija privata b'responsabbiltà limitata 
bl-użu ta' mudelli li huma strumenti ta'
kostituzzjoni li għandhom ikunu 
disponibbli onlajn, tal-anqas f'lingwa oħra 
tal-Unjoni, minbarra dik tal-Istat 
Membru. Tali mudelli jistgħu jinkludu sett 
definit minn qabel ta' għażliet skont il-liġi 
nazzjonali. Jenħtieġ li l-applikanti jkunu 
jistgħu jagħżlu bejn l-użu ta' dan il-mudell 
jew ir-reġistrazzjoni ta' kumpanija bi 
strumenti ta' kostituzzjoni adattati għaliha u 
l-Istati Membri għandu jkollhom l-għażla li 
jipprovdu wkoll mudelli għal tipi oħra ta'
kumpaniji.

Or. it

Emenda 65
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġu assistiti n-negozji, 
b'mod partikolari n-negozji ġodda, fl-
istabbiliment tan-negozju tagħhom, 
jenħtieġ li jkun possibbli li tiġi rreġistrata 
kumpanija privata b'responsabbiltà limitata 
bl-użu ta' mudelli li huma strumenti ta' 
kostituzzjoni li għandhom ikunu 
disponibbli onlajn. Tali mudelli jistgħu 
jinkludu sett definit minn qabel ta' għażliet 
skont il-liġi nazzjonali. Jenħtieġ li l-
applikanti jkunu jistgħu jagħżlu bejn l-użu 
ta' dan il-mudell jew ir-reġistrazzjoni ta' 
kumpanija bi strumenti ta' kostituzzjoni 
adattati għaliha u l-Istati Membri għandu 
jkollhom l-għażla li jipprovdu wkoll 

(11) Sabiex jiġu assistiti n-negozji, 
b'mod partikolari l-kumpaniji mikro, 
żgħar u ta' daqs medju u n-negozji ġodda, 
fl-istabbiliment tan-negozju tagħhom, 
jenħtieġ li jkun possibbli li tiġi rreġistrata 
kumpanija privata b'responsabbiltà limitata 
bl-użu ta' mudelli ddefiniti minn qabel li 
huma strumenti ta' kostituzzjoni li 
għandhom ikunu disponibbli onlajn. Tali 
mudelli jistgħu jinkludu sett definit minn 
qabel ta' għażliet skont il-liġi nazzjonali. 
Jenħtieġ li l-applikanti jkunu jistgħu 
jagħżlu bejn l-użu ta' dan il-mudell jew ir-
reġistrazzjoni ta' kumpanija bi strumenti ta' 
kostituzzjoni adattati għaliha u l-Istati 
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mudelli għal tipi oħra ta' kumpaniji. Membri għandu jkollhom l-għażla li 
jipprovdu wkoll mudelli għal tipi oħra ta' 
kumpaniji.

Or. en

Emenda 66
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġu assistiti n-negozji, 
b'mod partikolari n-negozji ġodda, fl-
istabbiliment tan-negozju tagħhom, 
jenħtieġ li jkun possibbli li tiġi rreġistrata 
kumpanija privata b'responsabbiltà limitata 
bl-użu ta' mudelli li huma strumenti ta'
kostituzzjoni li għandhom ikunu 
disponibbli onlajn. Tali mudelli jistgħu 
jinkludu sett definit minn qabel ta' għażliet 
skont il-liġi nazzjonali. Jenħtieġ li l-
applikanti jkunu jistgħu jagħżlu bejn l-użu 
ta' dan il-mudell jew ir-reġistrazzjoni ta' 
kumpanija bi strumenti ta' kostituzzjoni 
adattati għaliha u l-Istati Membri għandu 
jkollhom l-għażla li jipprovdu wkoll 
mudelli għal tipi oħra ta' kumpaniji.

(11) Sabiex jiġu assistiti n-negozji, 
b'mod partikolari intrapriżi mikro, żgħar u 
ta' daqs medju, fl-istabbiliment tan-
negozju tagħhom, jenħtieġ li jkun possibbli 
li tiġi rreġistrata kumpanija privata 
b'responsabbiltà limitata bl-użu ta' mudelli 
li huma strumenti ta' kostituzzjoni li 
għandhom ikunu disponibbli onlajn. Tali 
mudelli jistgħu jinkludu sett definit minn 
qabel ta' għażliet skont il-liġi nazzjonali. 
Jenħtieġ li l-applikanti jkunu jistgħu 
jagħżlu bejn l-użu ta' dan il-mudell jew ir-
reġistrazzjoni ta' kumpanija bi strumenti ta' 
kostituzzjoni adattati għaliha u l-Istati 
Membri għandu jkollhom l-għażla li 
jipprovdu wkoll mudelli għal tipi oħra ta' 
kumpaniji.

Or. ro

Emenda 67
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu rrispettati t-
tradizzjonijiet eżistenti tad-dritt soċjetarju 
tal-Istati Membri, huwa importanti li tkun 

(12) Il-miżuri biex jinkiseb l-objettiv li 
l-kumpaniji kollha tal-UE jingħataw l-
istess opportunitajiet iridu jirrispettaw it-
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permessa flessibbiltà fir-rigward tal-mod li 
bih jiżguraw li jkun hemm sistema 
kompletament onlajn ta' reġistrazzjoni ta' 
kumpaniji u fergħat, inkluż fir-rigward tar-
rwol tan-nutara jew l-avukati f'tali proċess. 
Jenħtieġ li kwistjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji jew 
fergħat li mhumiex regolati f'din id-
Direttiva jkunu rregolati mil-liġi 
nazzjonali.

tradizzjonijiet eżistenti tad-dritt soċjetarju 
tal-Istati Membri, minħabba li huwa 
importanti li tkun permessa flessibbiltà fir-
rigward tal-mod li bih jiżguraw li jkun 
hemm sistema kompletament onlajn ta' 
reġistrazzjoni ta' kumpaniji u fergħat, kif 
ukoll il-preżentazzjoni onlajn ta' 
dokumenti u informazzjoni, inkluż fir-
rigward tar-rwol tan-nutara jew l-avukati 
f'tali proċess. Jenħtieġ li kwistjonijiet li 
jikkonċernaw ir-reġistrazzjoni onlajn ta' 
kumpaniji jew fergħat li mhumiex regolati 
f'din id-Direttiva jkunu rregolati mil-liġi 
nazzjonali.

Or. ro

Emenda 68
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu rrispettati t-
tradizzjonijiet eżistenti tad-dritt soċjetarju 
tal-Istati Membri, huwa importanti li tkun 
permessa flessibbiltà fir-rigward tal-mod li 
bih jiżguraw li jkun hemm sistema 
kompletament onlajn ta' reġistrazzjoni ta'
kumpaniji u fergħat, inkluż fir-rigward tar-
rwol tan-nutara jew l-avukati f'tali proċess. 
Jenħtieġ li kwistjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji jew 
fergħat li mhumiex regolati f'din id-
Direttiva jkunu rregolati mil-liġi 
nazzjonali.

(12) Sabiex jiġu rrispettati t-
tradizzjonijiet eżistenti tad-dritt soċjetarju 
tal-Istati Membri, huwa importanti li tkun 
permessa flessibbiltà fir-rigward tal-mod li 
bih jiżguraw li jkun hemm sistema 
kompletament onlajn ta' reġistrazzjoni ta'
kumpaniji u fergħat u l-preżentazzjoni 
onlajn ta' dokumenti u informazzjoni, 
inkluż fir-rigward tar-rwol tan-nutara jew l-
avukati f'tali proċess. Jenħtieġ li 
kwistjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji jew 
fergħat u l-preżentazzjoni onlajn ta' 
dokumenti u informazzjoni li mhumiex 
regolati f'din id-Direttiva jkunu rregolati 
mil-liġi nazzjonali.

Or. de

Emenda 69
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Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu rrispettati t-
tradizzjonijiet eżistenti tad-dritt soċjetarju 
tal-Istati Membri, huwa importanti li tkun 
permessa flessibbiltà fir-rigward tal-mod li 
bih jiżguraw li jkun hemm sistema 
kompletament onlajn ta' reġistrazzjoni ta' 
kumpaniji u fergħat, inkluż fir-rigward tar-
rwol tan-nutara jew l-avukati f'tali proċess. 
Jenħtieġ li kwistjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji jew 
fergħat li mhumiex regolati f'din id-
Direttiva jkunu rregolati mil-liġi 
nazzjonali.

(12) Sabiex jiġu rrispettati t-
tradizzjonijiet eżistenti tad-dritt soċjetarju 
tal-Istati Membri, huwa importanti li tkun 
permessa flessibbiltà fir-rigward tal-mod li 
bih jiżguraw li jkun hemm sistema 
kompletament onlajn ta' reġistrazzjoni ta' 
kumpaniji u fergħat u l-preżentazzjoni ta' 
dokumenti u informazzjoni, inkluż fir-
rigward tar-rwol tan-nutara jew l-avukati 
f'tali proċess. Jenħtieġ li kwistjonijiet li 
jikkonċernaw ir-reġistrazzjoni onlajn ta' 
kumpaniji jew fergħat u l-preżentazzjoni 
ta' dokumenti u informazzjoni, li 
mhumiex regolati f'din id-Direttiva jkunu 
rregolati mil-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 70
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner, Enrico 
Gasbarra, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu rrispettati t-
tradizzjonijiet eżistenti tad-dritt soċjetarju 
tal-Istati Membri, huwa importanti li tkun 
permessa flessibbiltà fir-rigward tal-mod li 
bih jiżguraw li jkun hemm sistema 
kompletament onlajn ta' reġistrazzjoni ta' 
kumpaniji u fergħat, inkluż fir-rigward tar-
rwol tan-nutara jew l-avukati f'tali proċess. 
Jenħtieġ li kwistjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji jew 
fergħat li mhumiex regolati f'din id-
Direttiva jkunu rregolati mil-liġi 
nazzjonali.

(12) Sabiex jiġu rrispettati t-
tradizzjonijiet eżistenti tad-dritt soċjetarju 
tal-Istati Membri, huwa importanti li tkun 
permessa flessibbiltà fir-rigward tal-mod li 
bih jiżguraw li jkun hemm sistema 
kompletament onlajn ta' reġistrazzjoni ta' 
kumpaniji u fergħat u l-preżentazzjoni ta' 
dokumenti u informazzjoni, inkluż fir-
rigward tar-rwol tan-nutara jew l-avukati 
f'tali proċess. Jenħtieġ li kwistjonijiet li 
jikkonċernaw ir-reġistrazzjoni onlajn ta' 
kumpaniji jew fergħat u l-preżentazzjoni 
ta' dokumenti u informazzjoni, li 
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mhumiex regolati f'din id-Direttiva jkunu 
rregolati mil-liġi nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata bis-sħiħ l-affidabbiltà tar-reġistri kummerċjali u sabiex jiġu evitati l-
abbużi bħall-ħasil tal-flus jew il-ħtif ta' kumpaniji, l-Istati Membri jeħtiġilhom ikollhom il-
possibbiltà li jipprovdu kontrolli preventivi matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-kumpaniji, 
jiġifieri mhux biss għar-reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, iżda wkoll b'rabta mal-
preżentazzjoni sussegwenti ta' dokumenti u informazzjoni. It-tradizzjonijiet ta' Stati Membri 
b'sistema stabbilita sew ta' amministrazzjoni preventiva tal-ġustizzja jridu jiġu rrispettati.

Emenda 71
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu rrispettati t-
tradizzjonijiet eżistenti tad-dritt soċjetarju 
tal-Istati Membri, huwa importanti li tkun 
permessa flessibbiltà fir-rigward tal-mod li 
bih jiżguraw li jkun hemm sistema 
kompletament onlajn ta' reġistrazzjoni ta' 
kumpaniji u fergħat, inkluż fir-rigward tar-
rwol tan-nutara jew l-avukati f'tali proċess. 
Jenħtieġ li kwistjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji jew 
fergħat li mhumiex regolati f'din id-
Direttiva jkunu rregolati mil-liġi 
nazzjonali.

(12) Sabiex jiġu rrispettati t-
tradizzjonijiet eżistenti tad-dritt soċjetarju 
tal-Istati Membri, huwa importanti li tkun 
permessa flessibbiltà fir-rigward tal-mod li 
bih jippermettu li jkun hemm sistema ta' 
reġistrazzjoni ta' kumpaniji u fergħat 
appoġġjata b'mod diġitali, inkluż fir-
rigward tar-rwol tan-nutara jew l-avukati 
f'tali proċess. Jenħtieġ li kwistjonijiet li 
jikkonċernaw ir-reġistrazzjoni onlajn ta' 
kumpaniji jew fergħat li mhumiex regolati 
f'din id-Direttiva jkunu rregolati mil-liġi 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 72
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(12) Sabiex jiġu rrispettati t-
tradizzjonijiet eżistenti tad-dritt soċjetarju 
tal-Istati Membri, huwa importanti li tkun 
permessa flessibbiltà fir-rigward tal-mod li 
bih jiżguraw li jkun hemm sistema 
kompletament onlajn ta' reġistrazzjoni ta' 
kumpaniji u fergħat, inkluż fir-rigward tar-
rwol tan-nutara jew l-avukati f'tali proċess. 
Jenħtieġ li kwistjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji jew 
fergħat li mhumiex regolati f'din id-
Direttiva jkunu rregolati mil-liġi 
nazzjonali.

(12) Sabiex jiġu rrispettati t-
tradizzjonijiet eżistenti tad-dritt soċjetarju 
tal-Istati Membri, huwa importanti li tkun 
permessa flessibbiltà fir-rigward tal-mod li 
bih jippermettu li jkun hemm sistema ta' 
reġistrazzjoni ta' kumpaniji u fergħat 
appoġġjata b'mod diġitali, inkluż fir-
rigward tar-rwol tan-nutara jew l-avukati 
f'tali proċess. Jenħtieġ li kwistjonijiet li 
jikkonċernaw ir-reġistrazzjoni onlajn ta' 
kumpaniji jew fergħat li mhumiex regolati 
f'din id-Direttiva jkunu rregolati mil-liġi 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 73
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu rrispettati t-
tradizzjonijiet eżistenti tad-dritt soċjetarju 
tal-Istati Membri, huwa importanti li tkun 
permessa flessibbiltà fir-rigward tal-mod li 
bih jiżguraw li jkun hemm sistema 
kompletament onlajn ta' reġistrazzjoni ta' 
kumpaniji u fergħat, inkluż fir-rigward tar-
rwol tan-nutara jew l-avukati f'tali proċess. 
Jenħtieġ li kwistjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji jew 
fergħat li mhumiex regolati f'din id-
Direttiva jkunu rregolati mil-liġi 
nazzjonali.

(12) Sabiex jiġu rrispettati t-
tradizzjonijiet eżistenti tad-dritt soċjetarju 
tal-Istati Membri, huwa importanti li tkun 
permessa flessibbiltà fir-rigward tal-mod li 
bih jiżguraw li jkun hemm sistema onlajn 
ta' reġistrazzjoni ta' kumpaniji u fergħat, 
inkluż fir-rigward tar-rwol tan-nutara jew l-
avukati f'tali proċess. Jenħtieġ li 
kwistjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji jew 
fergħat li mhumiex regolati f'din id-
Direttiva jkunu rregolati mil-liġi 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 74
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Barra minn hekk, sabiex jiġu 
indirizzati l-frodi u l-ħtif ta' kumpaniji u 
jiġu pprovduti salvagwardji għall-
affidabbiltà ta' dokumenti u informazzjoni 
li tinsab f'reġistri nazzjonali, jenħtieġ li 
dispożizzjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom jinkludu wkoll kontrolli 
dwar l-identità u l-kapaċità ġuridika ta'
persuni li qegħdin ifittxu li jistabbilixxu 
kumpanija jew fergħa. Madankollu, 
jenħtieġ li jitħalla f'idejn l-Istati Membri 
biex jiżviluppaw u jadottaw il-mezzi u l-
metodi biex jinkisbu dawn il-kontrolli. 
Dawk ir-regoli jistgħu jinkludu, fost 
oħrajn, il-verifika permezz ta'
vidjokonferenza jew mezzi onlajn oħra li 
jipprovdu konnessjoni awdjoviżiva f'ħin 
reali. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jirrikjedu l-
involviment ta' nutara jew avukati bħala 
parti mill-proċess ta' reġistrazzjoni onlajn, 
madankollu, jenħtieġ li tali involviment ma 
jipprevjenix it-tlestija tal-proċedura ta'
reġistrazzjoni onlajn mill-bidu sal-aħħar.

(13) Barra minn hekk, sabiex jiġu 
indirizzati l-frodi u l-ħtif ta' kumpaniji u 
jiġu pprovduti salvagwardji għall-
affidabbiltà ta' dokumenti u informazzjoni 
li tinsab f'reġistri nazzjonali, jenħtieġ li 
dispożizzjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom u l-preżentazzjoni onlajn 
ta' dokumenti u informazzjoni jinkludu 
kontrolli tal-legalità u kontrolli dwar l-
identità u l-kapaċità ġuridika ta' persuni li 
qegħdin ifittxu li jistabbilixxu kumpanija 
jew fergħa jew li jixtiequ jippreżentaw 
dokumenti u informazzjoni. Madankollu, 
jenħtieġ li jitħalla f'idejn l-Istati Membri 
biex jiżviluppaw u jadottaw il-mezzi u l-
metodi biex jinkisbu dawn il-kontrolli. 
Dawk ir-regoli jistgħu jinkludu, fost 
oħrajn, il-verifika permezz ta'
vidjokonferenza jew mezzi onlajn oħra li 
jipprovdu konnessjoni awdjoviżiva f'ħin 
reali. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jirrikjedu l-
involviment ta' nutara jew avukati bħala 
parti mill-proċess ta' reġistrazzjoni jew ta' 
preżentazzjoni onlajn, madankollu, 
jenħtieġ li tali involviment ma jipprevjenix 
it-tlestija tal-proċedura ta' reġistrazzjoni u 
ta' preżentazzjoni onlajn mill-bidu sal-
aħħar.

Or. de

Emenda 75
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Barra minn hekk, sabiex jiġu 
indirizzati l-frodi u l-ħtif ta' kumpaniji u 
jiġu pprovduti salvagwardji għall-

(13) Barra minn hekk, sabiex jiġu 
indirizzati l-frodi, il-ħasil tal-flus, u l-ħtif 
ta' kumpaniji u jiġu pprovduti salvagwardji 
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affidabbiltà ta' dokumenti u informazzjoni 
li tinsab f'reġistri nazzjonali, jenħtieġ li 
dispożizzjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom jinkludu wkoll kontrolli 
dwar l-identità u l-kapaċità ġuridika ta' 
persuni li qegħdin ifittxu li jistabbilixxu 
kumpanija jew fergħa. Madankollu, 
jenħtieġ li jitħalla f'idejn l-Istati Membri 
biex jiżviluppaw u jadottaw il-mezzi u l-
metodi biex jinkisbu dawn il-kontrolli. 
Dawk ir-regoli jistgħu jinkludu, fost 
oħrajn, il-verifika permezz ta' 
vidjokonferenza jew mezzi onlajn oħra li 
jipprovdu konnessjoni awdjoviżiva f'ħin 
reali. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jirrikjedu l-
involviment ta' nutara jew avukati bħala 
parti mill-proċess ta' reġistrazzjoni onlajn, 
madankollu, jenħtieġ li tali involviment ma 
jipprevjenix it-tlestija tal-proċedura ta' 
reġistrazzjoni onlajn mill-bidu sal-aħħar.

għall-affidabbiltà ta' dokumenti u 
informazzjoni li tinsab f'reġistri nazzjonali, 
jenħtieġ li dispożizzjonijiet li jikkonċernaw 
ir-reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom u l-preżentazzjoni onlajn 
sussegwenti jinkludu wkoll kontrolli ta' 
legalità u kontrolli dwar l-identità u l-
kapaċità ġuridika ta' persuni li qegħdin 
ifittxu li jistabbilixxu kumpanija jew fergħa 
jew li jippreżentaw dokumenti u 
informazzjoni. Madankollu, jenħtieġ li 
jitħalla f'idejn l-Istati Membri biex 
jiżviluppaw u jadottaw il-mezzi u l-metodi 
biex jinkisbu dawn il-kontrolli. Dawk ir-
regoli jistgħu jinkludu, fost oħrajn, il-
verifika permezz ta' vidjokonferenza jew 
mezzi onlajn oħra li jipprovdu konnessjoni 
awdjoviżiva f'ħin reali. Għal dak il-għan, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jirrikjedu l-involviment ta' nutara jew 
avukati bħala parti mill-proċess ta' 
reġistrazzjoni u preżentazzjoni onlajn, 
madankollu, jenħtieġ li tali involviment ma 
jipprevjenix it-tlestija tal-proċedura ta' 
reġistrazzjoni u preżentazzjoni onlajn mill-
bidu sal-aħħar.

Or. en

Emenda 76
Jytte Guteland, Enrico Gasbarra, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne 
Gebhardt

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Barra minn hekk, sabiex jiġu 
indirizzati l-frodi u l-ħtif ta' kumpaniji u 
jiġu pprovduti salvagwardji għall-
affidabbiltà ta' dokumenti u informazzjoni 
li tinsab f'reġistri nazzjonali, jenħtieġ li 
dispożizzjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom jinkludu wkoll kontrolli 
dwar l-identità u l-kapaċità ġuridika ta' 

(13) Barra minn hekk, sabiex jiġu 
indirizzati l-frodi, il-ħasil tal-flus u l-ħtif 
ta' kumpaniji u jiġu pprovduti salvagwardji 
għall-affidabbiltà ta' dokumenti u 
informazzjoni li tinsab f'reġistri nazzjonali, 
jenħtieġ li dispożizzjonijiet li jikkonċernaw 
ir-reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom u l-preżentazzjoni onlajn 
sussegwenti jinkludu wkoll kontrolli ta' 
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persuni li qegħdin ifittxu li jistabbilixxu 
kumpanija jew fergħa. Madankollu, 
jenħtieġ li jitħalla f'idejn l-Istati Membri 
biex jiżviluppaw u jadottaw il-mezzi u l-
metodi biex jinkisbu dawn il-kontrolli. 
Dawk ir-regoli jistgħu jinkludu, fost 
oħrajn, il-verifika permezz ta' 
vidjokonferenza jew mezzi onlajn oħra li 
jipprovdu konnessjoni awdjoviżiva f'ħin 
reali. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jirrikjedu l-
involviment ta' nutara jew avukati bħala 
parti mill-proċess ta' reġistrazzjoni onlajn, 
madankollu, jenħtieġ li tali involviment ma 
jipprevjenix it-tlestija tal-proċedura ta' 
reġistrazzjoni onlajn mill-bidu sal-aħħar.

legalità u kontrolli dwar l-identità u l-
kapaċità ġuridika ta' persuni li qegħdin 
ifittxu li jistabbilixxu kumpanija jew fergħa 
jew li jippreżentaw dokumenti u 
informazzjoni. Madankollu, jenħtieġ li 
jitħalla f'idejn l-Istati Membri biex 
jiżviluppaw u jadottaw il-mezzi u l-metodi 
biex jinkisbu dawn il-kontrolli. Dawk ir-
regoli jistgħu jinkludu, fost oħrajn, il-
verifika permezz ta' vidjokonferenza jew 
mezzi onlajn oħra li jipprovdu konnessjoni 
awdjoviżiva f'ħin reali. Għal dak il-għan, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jirrikjedu l-involviment ta' nutara jew 
avukati bħala parti mill-proċess ta' 
reġistrazzjoni u preżentazzjoni onlajn, 
madankollu, jenħtieġ li tali involviment ma 
jipprevjenix it-tlestija tal-proċedura ta' 
reġistrazzjoni u preżentazzjoni onlajn mill-
bidu sal-aħħar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jeħtiġilhom ikollhom il-possibbiltà li jipprovdu kontrolli preventivi matul iċ-
ċiklu kollu tal-ħajja tal-kumpaniji, jiġifieri mhux biss għar-reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, 
iżda wkoll b'rabta mal-preżentazzjoni sussegwenti ta' dokumenti u informazzjoni. Dan huwa 
importanti sabiex tiġi żgurata bis-sħiħ l-affidabbiltà tar-reġistri kummerċjali u sabiex jiġu 
evitati l-abbużi bħall-ħasil tal-flus jew il-ħtif ta' kumpaniji.

Emenda 77
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Barra minn hekk, sabiex jiġu 
indirizzati l-frodi u l-ħtif ta' kumpaniji u 
jiġu pprovduti salvagwardji għall-
affidabbiltà ta' dokumenti u informazzjoni 
li tinsab f'reġistri nazzjonali, jenħtieġ li 
dispożizzjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom jinkludu wkoll kontrolli 

(13) Barra minn hekk, sabiex jiġu 
indirizzati l-frodi, il-ħasil tal-flus u l-ħtif 
ta' kumpaniji u jiġu pprovduti salvagwardji 
għall-affidabbiltà ta' dokumenti u 
informazzjoni li tinsab f'reġistri nazzjonali, 
jenħtieġ li dispożizzjonijiet li jikkonċernaw 
ir-reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom u l-preżentazzjoni onlajn 
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dwar l-identità u l-kapaċità ġuridika ta' 
persuni li qegħdin ifittxu li jistabbilixxu 
kumpanija jew fergħa. Madankollu, 
jenħtieġ li jitħalla f'idejn l-Istati Membri 
biex jiżviluppaw u jadottaw il-mezzi u l-
metodi biex jinkisbu dawn il-kontrolli. 
Dawk ir-regoli jistgħu jinkludu, fost 
oħrajn, il-verifika permezz ta' 
vidjokonferenza jew mezzi onlajn oħra li 
jipprovdu konnessjoni awdjoviżiva f'ħin 
reali. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jirrikjedu l-
involviment ta' nutara jew avukati bħala 
parti mill-proċess ta' reġistrazzjoni onlajn, 
madankollu, jenħtieġ li tali involviment ma 
jipprevjenix it-tlestija tal-proċedura ta' 
reġistrazzjoni onlajn mill-bidu sal-aħħar.

sussegwenti jinkludu wkoll kontrolli ta' 
legalità u kontrolli dwar l-identità u l-
kapaċità ġuridika ta' persuni li qegħdin 
ifittxu li jistabbilixxu kumpanija jew fergħa 
jew li jippreżentaw dokumenti u 
informazzjoni. Madankollu, jenħtieġ li 
jitħalla f'idejn l-Istati Membri biex 
jiżviluppaw u jadottaw il-mezzi u l-metodi 
biex jinkisbu dawn il-kontrolli. Dawk ir-
regoli jistgħu jinkludu, fost oħrajn, il-
verifika permezz ta' vidjokonferenza jew 
mezzi onlajn oħra li jipprovdu konnessjoni 
awdjoviżiva f'ħin reali. Għal dak il-għan, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jirrikjedu l-involviment ta' nutara jew 
avukati bħala parti mill-proċess ta' 
reġistrazzjoni u preżentazzjoni onlajn, 
madankollu, jenħtieġ li tali involviment ma 
jipprevjenix it-tlestija tal-proċedura ta' 
reġistrazzjoni u preżentazzjoni onlajn mill-
bidu sal-aħħar.

Or. en

Emenda 78
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Barra minn hekk, sabiex jiġu 
indirizzati l-frodi u l-ħtif ta' kumpaniji u 
jiġu pprovduti salvagwardji għall-
affidabbiltà ta' dokumenti u informazzjoni 
li tinsab f'reġistri nazzjonali, jenħtieġ li 
dispożizzjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom jinkludu wkoll kontrolli 
dwar l-identità u l-kapaċità ġuridika ta' 
persuni li qegħdin ifittxu li jistabbilixxu 
kumpanija jew fergħa. Madankollu, 
jenħtieġ li jitħalla f'idejn l-Istati Membri 
biex jiżviluppaw u jadottaw il-mezzi u l-
metodi biex jinkisbu dawn il-kontrolli. 
Dawk ir-regoli jistgħu jinkludu, fost 

(13) Barra minn hekk, sabiex jiġu 
indirizzati l-frodi u l-ħtif ta' kumpaniji u 
jiġu pprovduti salvagwardji għall-
affidabbiltà ta' dokumenti u informazzjoni 
li tinsab f'reġistri nazzjonali, jenħtieġ li 
dispożizzjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom ikunu marbuta li jinkludu 
kontrolli dwar l-identità u l-kapaċità 
ġuridika ta' persuni li qegħdin ifittxu li 
jistabbilixxu kumpanija jew fergħa. 
Madankollu, jenħtieġ li jitħalla f'idejn l-
Istati Membri biex jiżviluppaw u jadottaw 
il-mezzi u l-metodi biex jinkisbu dawn il-
kontrolli. Dawk ir-regoli jistgħu jinkludu, 



PE627.805v01-00 44/159 AM\1162856MT.docx

MT

oħrajn, il-verifika permezz ta' 
vidjokonferenza jew mezzi onlajn oħra li 
jipprovdu konnessjoni awdjoviżiva f'ħin 
reali. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jirrikjedu l-
involviment ta' nutara jew avukati bħala 
parti mill-proċess ta' reġistrazzjoni onlajn, 
madankollu, jenħtieġ li tali involviment ma 
jipprevjenix it-tlestija tal-proċedura ta' 
reġistrazzjoni onlajn mill-bidu sal-aħħar.

fost oħrajn, il-verifika permezz ta' 
vidjokonferenza jew mezzi onlajn oħra li 
jipprovdu konnessjoni awdjoviżiva f'ħin 
reali. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jirrikjedu l-
involviment ta' nutara jew avukati bħala 
parti mill-proċess ta' reġistrazzjoni onlajn, 
madankollu, jenħtieġ li tali involviment ma 
jipprevjenix it-tlestija tal-proċedura ta' 
reġistrazzjoni onlajn mill-bidu sal-aħħar u 
jenħtieġ li ma jżidx il-piż fuq il-proċess 
kollu.

Or. en

Emenda 79
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Barra minn hekk, sabiex jiġu 
indirizzati l-frodi u l-ħtif ta' kumpaniji u 
jiġu pprovduti salvagwardji għall-
affidabbiltà ta' dokumenti u informazzjoni 
li tinsab f'reġistri nazzjonali, jenħtieġ li 
dispożizzjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom jinkludu wkoll kontrolli 
dwar l-identità u l-kapaċità ġuridika ta' 
persuni li qegħdin ifittxu li jistabbilixxu 
kumpanija jew fergħa. Madankollu, 
jenħtieġ li jitħalla f'idejn l-Istati Membri 
biex jiżviluppaw u jadottaw il-mezzi u l-
metodi biex jinkisbu dawn il-kontrolli.
Dawk ir-regoli jistgħu jinkludu, fost 
oħrajn, il-verifika permezz ta' 
vidjokonferenza jew mezzi onlajn oħra li 
jipprovdu konnessjoni awdjoviżiva f'ħin 
reali. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jirrikjedu l-
involviment ta' nutara jew avukati bħala 
parti mill-proċess ta' reġistrazzjoni onlajn, 
madankollu, jenħtieġ li tali involviment 
ma jipprevjenix it-tlestija tal-proċedura ta' 

(13) Barra minn hekk, sabiex jiġu 
indirizzati l-frodi u l-ħtif ta' kumpaniji u 
jiġu pprovduti salvagwardji għall-
affidabbiltà ta' dokumenti u informazzjoni 
li tinsab f'reġistri nazzjonali, jenħtieġ li 
dispożizzjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom jinkludu wkoll kontrolli 
dwar l-identità u l-kapaċità ġuridika ta' 
persuni li qegħdin ifittxu li jistabbilixxu 
kumpanija jew fergħa. Dawk ir-regoli 
jistgħu jinkludu, fost oħrajn, il-verifika 
permezz ta' vidjokonferenza jew mezzi 
onlajn oħra li jipprovdu konnessjoni 
awdjoviżiva f'ħin reali. Dawk ir-regoli
jenħtieġ li jiggarantixxu l-ogħla livell ta' 
ċertezza fir-rigward tal-identità tal-
persuni kollha li jkunu qed jieħdu sehem 
fl-amministrazzjoni, fis-superviżjoni jew 
fil-kontroll tal-kumpanija, kif ukoll tas-
sidien benefiċjarji kollha u tal-persuni 
kollha awtorizzati li jirrappreżentaw lill-
kumpanija lejn partijiet terzi u fil-
proċedimenti legali.
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reġistrazzjoni onlajn mill-bidu sal-aħħar.

Or. en

Emenda 80
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Barra minn hekk, sabiex jiġu 
indirizzati l-frodi u l-ħtif ta' kumpaniji u 
jiġu pprovduti salvagwardji għall-
affidabbiltà ta' dokumenti u informazzjoni 
li tinsab f'reġistri nazzjonali, jenħtieġ li 
dispożizzjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom jinkludu wkoll kontrolli 
dwar l-identità u l-kapaċità ġuridika ta' 
persuni li qegħdin ifittxu li jistabbilixxu 
kumpanija jew fergħa. Madankollu, 
jenħtieġ li jitħalla f'idejn l-Istati Membri 
biex jiżviluppaw u jadottaw il-mezzi u l-
metodi biex jinkisbu dawn il-kontrolli.
Dawk ir-regoli jistgħu jinkludu, fost 
oħrajn, il-verifika permezz ta' 
vidjokonferenza jew mezzi onlajn oħra li 
jipprovdu konnessjoni awdjoviżiva f'ħin 
reali. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jirrikjedu l-
involviment ta' nutara jew avukati bħala 
parti mill-proċess ta' reġistrazzjoni onlajn, 
madankollu, jenħtieġ li tali involviment 
ma jipprevjenix it-tlestija tal-proċedura ta' 
reġistrazzjoni onlajn mill-bidu sal-aħħar.

(13) Barra minn hekk, sabiex jiġu 
indirizzati l-frodi u l-ħtif ta' kumpaniji u 
jiġu pprovduti salvagwardji għall-
affidabbiltà ta' dokumenti u informazzjoni 
li tinsab f'reġistri nazzjonali, jenħtieġ li 
dispożizzjonijiet li jikkonċernaw ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji u l-
fergħat tagħhom jinkludu wkoll kontrolli 
dwar l-identità u l-kapaċità ġuridika ta' 
persuni li qegħdin ifittxu li jistabbilixxu 
kumpanija jew fergħa. Dawk ir-regoli 
jistgħu jinkludu, fost oħrajn, il-verifika 
permezz ta' vidjokonferenza jew mezzi 
onlajn oħra li jipprovdu konnessjoni 
awdjoviżiva f'ħin reali. Il-Kummissjoni
jenħtieġ li tiċċertifika li dawn ir-regoli 
jiggarantixxu l-ogħla livell ta' 
assigurazzjoni għall-identità tal-persuni 
kollha li jkunu qed jieħdu sehem fl-
amministrazzjoni, fis-superviżjoni jew fil-
kontroll tal-kumpanija, tas-sidien 
benefiċjarji kollha u tal-persuni kollha 
awtorizzati li jirrappreżentaw lill-
kumpanija f'negozjati ma' partijiet terzi u 
fil-proċedimenti legali.

Or. en

Emenda 81
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Premessa 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew 
jieħdu miżuri, f'konformità mal-liġi 
nazzjonali, fil-każ ta' suspett ġenwin ta' 
frodi, li jistgħu jirrikjedu, mhux b'mod 
sistematiku iżda fuq bażi ta' każ b'każ, il-
preżenza fiżika tal-applikant jew 
rappreżentant tagħhom quddiem 
kwalunkwe awtorità ta' Stat Membru fejn 
il-kumpanija jew il-fergħa hija rreġistrata. 
Jenħtieġ li tali suspett ġenwin ta' frodi jkun 
ibbażat fuq raġunijiet iġġustifikati, bħal 
pereżempju, fuq informazzjoni disponibbli 
mir-reġistri ta' sidien benefiċjarji, rekords 
kriminali jew indikazzjonijiet ta' frodi tal-
identità jew evażjoni tat-taxxa.

(14) Jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew 
jieħdu miżuri, f'konformità mal-liġi 
nazzjonali, fil-każ ta' suspett ġenwin ta' 
frodi, li jistgħu jirrikjedu, mhux b'mod 
sistematiku iżda fuq bażi ta' każ b'każ, il-
preżenza fiżika tal-applikant jew 
rappreżentant tagħhom quddiem 
kwalunkwe awtorità ta' Stat Membru fejn 
il-kumpanija jew il-fergħa hija rreġistrata. 
Jenħtieġ li tali suspett ġenwin ta' frodi jkun 
ibbażat fuq raġunijiet iġġustifikati, bħal 
pereżempju, fuq informazzjoni disponibbli 
mir-reġistri ta' sidien benefiċjarji, rekords 
kriminali jew indikazzjonijiet ta' frodi tal-
identità jew evażjoni tat-taxxa. Barra minn 
hekk, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jenħtieġ li jkunu kapaċi jirrikjedu 
preżenza fiżika f'setturi li fihom hemm 
riskju ogħla ta' stabbilimenti ta' 
kumpaniji għal skopijiet frawdolenti.

Or. en

Emenda 82
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew 
jieħdu miżuri, f'konformità mal-liġi 
nazzjonali, fil-każ ta' suspett ġenwin ta' 
frodi, li jistgħu jirrikjedu, mhux b'mod 
sistematiku iżda fuq bażi ta' każ b'każ, il-
preżenza fiżika tal-applikant jew 
rappreżentant tagħhom quddiem 
kwalunkwe awtorità ta' Stat Membru fejn 
il-kumpanija jew il-fergħa hija rreġistrata. 
Jenħtieġ li tali suspett ġenwin ta' frodi jkun 
ibbażat fuq raġunijiet iġġustifikati, bħal 
pereżempju, fuq informazzjoni disponibbli 
mir-reġistri ta' sidien benefiċjarji, rekords 

(14) Jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew 
jieħdu miżuri, f'konformità mal-liġi 
nazzjonali, fil-każ ta' suspett ġenwin ta' 
frodi, li jistgħu jirrikjedu, mhux b'mod 
sistematiku iżda fuq bażi ta' każ b'każ, il-
preżenza fiżika tal-applikant jew 
rappreżentant tagħhom quddiem 
kwalunkwe awtorità ta' Stat Membru fejn 
il-kumpanija jew il-fergħa hija rreġistrata. 
Jenħtieġ li tali suspett ġenwin ta' frodi jkun 
ibbażat fuq raġunijiet iġġustifikati, bħal 
pereżempju, fuq informazzjoni disponibbli 
mir-reġistri ta' sidien benefiċjarji, rekords 
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kriminali jew indikazzjonijiet ta' frodi tal-
identità jew evażjoni tat-taxxa.

kriminali jew indikazzjonijiet ta' frodi tal-
identità jew evażjoni tat-taxxa. Barra minn 
hekk, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jistgħu jirrikjedu preżenza fiżika f'setturi 
li fihom hemm riskju ogħla ta' 
stabbilimenti ta' kumpaniji għal skopijiet 
frawdolenti.

Or. en

Emenda 83
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew 
jieħdu miżuri, f'konformità mal-liġi 
nazzjonali, fil-każ ta' suspett ġenwin ta' 
frodi, li jistgħu jirrikjedu, mhux b'mod 
sistematiku iżda fuq bażi ta' każ b'każ, il-
preżenza fiżika tal-applikant jew 
rappreżentant tagħhom quddiem 
kwalunkwe awtorità ta' Stat Membru fejn 
il-kumpanija jew il-fergħa hija rreġistrata. 
Jenħtieġ li tali suspett ġenwin ta' frodi jkun 
ibbażat fuq raġunijiet iġġustifikati, bħal 
pereżempju, fuq informazzjoni disponibbli 
mir-reġistri ta' sidien benefiċjarji, rekords 
kriminali jew indikazzjonijiet ta' frodi tal-
identità jew evażjoni tat-taxxa.

(14) Jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew 
jieħdu miżuri, f'konformità mal-liġi 
nazzjonali, fil-każ ta' suspett ġenwin ta' 
frodi, li jistgħu jirrikjedu, b'mod 
eċċezzjonali u fuq bażi ta' każ b'każ, il-
preżenza fiżika tal-applikant jew 
rappreżentant tagħhom quddiem 
kwalunkwe awtorità ta' Stat Membru fejn 
il-kumpanija jew il-fergħa hija rreġistrata.
Jenħtieġ li tali suspett ġenwin ta' frodi jkun 
ibbażat fuq raġunijiet iġġustifikati, bħal 
pereżempju, fuq informazzjoni disponibbli 
mir-reġistri ta' sidien benefiċjarji, rekords 
kriminali jew indikazzjonijiet ta' frodi tal-
identità jew evażjoni tat-taxxa.

Or. en

Emenda 84
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jiżguraw il-ħarsien tal- (15) Sabiex jiżguraw il-ħarsien tal-
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persuni kollha li jinteraġixxu ma' 
kumpaniji, jenħtieġ l-Istati Membri jkunu 
kapaċi jipprevjenu mġiba frodulenti billi 
jirrifjutaw l-ħatra ta' persuna bħala direttur 
ta' kumpanija jew fergħa fit-territorju 
tagħhom stess, li hija attwalment 
skwalifikata milli taġixxi ta' direttur fi Stat 
Membru ieħor. Jenħtieġ li tali talbiet għall-
informazzjoni jkunu possibbli permezz 
tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-
reġistri u għalhekk jenħtieġ li l-Istati 
Membri jagħmlu l-arranġamenti neċessarji 
biex jiżguraw li r-reġistri nazzjonali jistgħu 
jipprovdu din l-informazzjoni. Jenħtieġ li r-
regoli għall-iskwalifika ta' diretturi u l-
kunfidenzjalità tat-trażmissjoni jkunu 
regolati mil-liġi nazzjonali. Sabiex tiġi 
żgurata l-konformità ma' regoli applikabbli 
dwar il-protezzjoni ta' dejta personali, 
jenħtieġ li r-reġistri nazzjonali 
jipproċessaw kwalunkwe dejta bħal din li 
tirrelata ma' skwalifika ta' direttur 
f'konformità mar-Regolament (UE) 
2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill35.

persuni kollha li jinteraġixxu ma' 
kumpaniji, jenħtieġ l-Istati Membri jkunu 
kapaċi jipprevjenu mġiba frodulenti billi 
jirrifjutaw l-ħatra ta' persuna bħala direttur 
ta' kumpanija jew fergħa fit-territorju 
tagħhom stess, li hija attwalment 
skwalifikata milli taġixxi ta' direttur fi Stat 
Membru ieħor. Jenħtieġ li tinżamm lista 
tad-diretturi tal-kumpaniji skwalifikati 
kollha fl-Istati Membri kollha permezz 
tas-sistema jew tar-reġistri interkonnessi 
u jenħtieġ li din issir disponibbli għall-
pubbliku bla ħlas. Jenħtieġ li jkun
possibbli li jiġu mfittxija persuni speċifiċi 
f'din il-lista ta' diretturi skwalifikati.
Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu l-
arranġamenti neċessarji biex jiżguraw li r-
reġistri nazzjonali jistgħu jipprovdu din l-
informazzjoni. Jenħtieġ li r-regoli għall-
iskwalifika ta' diretturi u l-kunfidenzjalità 
tat-trażmissjoni jkunu regolati mil-liġi 
nazzjonali. Sabiex tiġi żgurata l-konformità 
ma' regoli applikabbli dwar il-protezzjoni 
ta' dejta personali, jenħtieġ li r-reġistri 
nazzjonali jipproċessaw kwalunkwe dejta 
bħal din li tirrelata ma' skwalifika ta' 
direttur f'konformità mar-Regolament (UE) 
2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill35.

_________________ _________________

35 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 
April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni 
fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta 
personali u dwar il-moviment liberu ta' tali 
dejta, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE 
(Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

35 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 
April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni 
fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta 
personali u dwar il-moviment liberu ta' tali 
dejta, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE 
(Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Emenda 85
Enrico Gasbarra

Proposta għal direttiva
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jiżguraw il-ħarsien tal-
persuni kollha li jinteraġixxu ma'
kumpaniji, jenħtieġ l-Istati Membri jkunu 
kapaċi jipprevjenu mġiba frodulenti billi 
jirrifjutaw l-ħatra ta' persuna bħala direttur 
ta' kumpanija jew fergħa fit-territorju 
tagħhom stess, li hija attwalment 
skwalifikata milli taġixxi ta' direttur fi Stat 
Membru ieħor. Jenħtieġ li tali talbiet għall-
informazzjoni jkunu possibbli permezz tas-
sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri u 
għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri 
jagħmlu l-arranġamenti neċessarji biex 
jiżguraw li r-reġistri nazzjonali jistgħu 
jipprovdu din l-informazzjoni. Jenħtieġ li r-
regoli għall-iskwalifika ta' diretturi u l-
kunfidenzjalità tat-trażmissjoni jkunu 
regolati mil-liġi nazzjonali. Sabiex tiġi 
żgurata l-konformità ma' regoli applikabbli 
dwar il-protezzjoni ta' dejta personali, 
jenħtieġ li r-reġistri nazzjonali 
jipproċessaw kwalunkwe dejta bħal din li 
tirrelata ma' skwalifika ta' direttur 
f'konformità mar-Regolament (UE) 
2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill35.

(15) Sabiex jiżguraw il-ħarsien tal-
persuni kollha li jinteraġixxu ma'
kumpaniji, jenħtieġ l-Istati Membri jkunu 
kapaċi jipprevjenu mġiba frodulenti billi 
jirrifjutaw l-ħatra ta' persuna bħala direttur 
ta' kumpanija jew fergħa fit-territorju 
tagħhom stess, li hija attwalment 
skwalifikata milli taġixxi ta' direttur fi Stat 
Membru ieħor. Jenħtieġ li tali talbiet għall-
informazzjoni jkunu possibbli permezz tas-
sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri u 
għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri 
jagħmlu l-arranġamenti neċessarji biex 
jiżguraw li r-reġistri nazzjonali jistgħu 
jipprovdu u jaqsmu din l-informazzjoni, u 
b'hekk jippromwovu l-ġlieda kontra l-
illegalità u favur is-sigurtà permezz tal-
kooperazzjoni transnazzjonali. Jenħtieġ li 
r-regoli għall-iskwalifika ta' diretturi u l-
kunfidenzjalità tat-trażmissjoni jkunu 
regolati mil-liġi nazzjonali. Sabiex tiġi 
żgurata l-konformità ma' regoli applikabbli 
dwar il-protezzjoni ta' dejta personali, 
jenħtieġ li r-reġistri nazzjonali 
jipproċessaw kwalunkwe dejta bħal din li 
tirrelata ma' skwalifika ta' direttur 
f'konformità mar-Regolament (UE) 
2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill35.

_________________ _________________

35 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta' tali data, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1).

35 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta' tali data, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1).

Or. it

Emenda 86
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Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jiżguraw il-ħarsien tal-
persuni kollha li jinteraġixxu ma' 
kumpaniji, jenħtieġ l-Istati Membri jkunu 
kapaċi jipprevjenu mġiba frodulenti billi 
jirrifjutaw l-ħatra ta' persuna bħala direttur 
ta' kumpanija jew fergħa fit-territorju 
tagħhom stess, li hija attwalment 
skwalifikata milli taġixxi ta' direttur fi Stat 
Membru ieħor. Jenħtieġ li tali talbiet għall-
informazzjoni jkunu possibbli permezz 
tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-
reġistri u għalhekk jenħtieġ li l-Istati 
Membri jagħmlu l-arranġamenti neċessarji 
biex jiżguraw li r-reġistri nazzjonali jistgħu 
jipprovdu din l-informazzjoni. Jenħtieġ li r-
regoli għall-iskwalifika ta' diretturi u l-
kunfidenzjalità tat-trażmissjoni jkunu 
regolati mil-liġi nazzjonali. Sabiex tiġi 
żgurata l-konformità ma' regoli applikabbli 
dwar il-protezzjoni ta' dejta personali, 
jenħtieġ li r-reġistri nazzjonali 
jipproċessaw kwalunkwe dejta bħal din li 
tirrelata ma' skwalifika ta' direttur 
f'konformità mar-Regolament (UE) 
2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill35.

(15) Sabiex jiżguraw il-ħarsien tal-
persuni kollha li jinteraġixxu ma' 
kumpaniji, jenħtieġ l-Istati Membri jkunu 
kapaċi jipprevjenu mġiba frodulenti billi 
jirrifjutaw l-ħatra ta' persuna bħala direttur 
ta' kumpanija jew fergħa fit-territorju 
tagħhom stess, li hija attwalment 
skwalifikata milli taġixxi ta' direttur fi Stat 
Membru ieħor. Jenħtieġ li tinżamm lista 
tad-diretturi skwalifikati kollha fl-Istati 
Membri kollha permezz tas-sistema jew 
tar-reġistri interkonnessi u tkun 
disponibbli għall-pubbliku bla ħlas. 
Jenħtieġ li jkun possibbli li jiġu mfittxija 
persuni speċifiċi f'din il-lista ta' diretturi 
skwalifikati. Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jagħmlu l-arranġamenti neċessarji biex 
jiżguraw li r-reġistri nazzjonali jistgħu 
jipprovdu din l-informazzjoni. Jenħtieġ li r-
regoli għall-iskwalifika ta' diretturi u l-
kunfidenzjalità tat-trażmissjoni jkunu 
regolati mil-liġi nazzjonali. Sabiex tiġi 
żgurata l-konformità ma' regoli applikabbli 
dwar il-protezzjoni ta' dejta personali, 
jenħtieġ li r-reġistri nazzjonali 
jipproċessaw kwalunkwe dejta bħal din li 
tirrelata ma' skwalifika ta' direttur 
f'konformità mar-Regolament (UE) 
2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill35.

_________________ _________________

35 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 
April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni 
fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta 
personali u dwar il-moviment liberu ta' tali 
dejta, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE 
(Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

35 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 
April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni 
fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta 
personali u dwar il-moviment liberu ta' tali 
dejta, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE 
(Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

Or. en
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Emenda 87
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jiżguraw il-ħarsien tal-
persuni kollha li jinteraġixxu ma' 
kumpaniji, jenħtieġ l-Istati Membri jkunu 
kapaċi jipprevjenu mġiba frodulenti billi 
jirrifjutaw l-ħatra ta' persuna bħala direttur 
ta' kumpanija jew fergħa fit-territorju 
tagħhom stess, li hija attwalment 
skwalifikata milli taġixxi ta' direttur fi Stat 
Membru ieħor. Jenħtieġ li tali talbiet għall-
informazzjoni jkunu possibbli permezz tas-
sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri u 
għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri 
jagħmlu l-arranġamenti neċessarji biex 
jiżguraw li r-reġistri nazzjonali jistgħu 
jipprovdu din l-informazzjoni. Jenħtieġ li r-
regoli għall-iskwalifika ta' diretturi u l-
kunfidenzjalità tat-trażmissjoni jkunu 
regolati mil-liġi nazzjonali. Sabiex tiġi 
żgurata l-konformità ma' regoli applikabbli 
dwar il-protezzjoni ta' dejta personali, 
jenħtieġ li r-reġistri nazzjonali 
jipproċessaw kwalunkwe dejta bħal din li 
tirrelata ma' skwalifika ta' direttur 
f'konformità mar-Regolament (UE) 
2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill35.

(15) Sabiex jiżguraw il-ħarsien tal-
persuni kollha li jinteraġixxu ma' 
kumpaniji, jenħtieġ l-Istati Membri jkunu 
kapaċi jipprevjenu mġiba frodulenti billi 
jirrifjutaw l-ħatra ta' persuna bħala direttur 
ta' kumpanija jew fergħa fit-territorju 
tagħhom stess, li hija attwalment 
skwalifikata milli taġixxi ta' direttur fi Stat 
Membru ieħor. Jenħtieġ li tali talbiet għall-
informazzjoni jkunu possibbli permezz tas-
sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri u 
għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri 
jagħmlu l-arranġamenti neċessarji biex 
jiżguraw li r-reġistri nazzjonali huma 
interkonnessi mal-Istati Membri kollha u
jistgħu jipprovdu din l-informazzjoni. 
Jenħtieġ li r-regoli għall-iskwalifika ta' 
diretturi u l-kunfidenzjalità tat-trażmissjoni 
jkunu regolati mil-liġi nazzjonali. Sabiex 
tiġi żgurata l-konformità ma' regoli 
applikabbli dwar il-protezzjoni ta' dejta 
personali, jenħtieġ li r-reġistri nazzjonali 
jipproċessaw kwalunkwe dejta bħal din li 
tirrelata ma' skwalifika ta' direttur 
f'konformità mar-Regolament (UE) 
2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill35.

_________________ _________________

35 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 
April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni 
fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta 
personali u dwar il-moviment liberu ta' tali 
dejta, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE 
(Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

35 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 
April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni 
fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta 
personali u dwar il-moviment liberu ta' tali 
dejta, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE 
(Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

Or. en



PE627.805v01-00 52/159 AM\1162856MT.docx

MT

Emenda 88
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) B'mod simili, fir-rigward tar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, sabiex 
jitnaqqsu l-ispejjeż u l-piżijiet fuq il-
kumpaniji, jenħtieġ li jkun possibbli wkoll 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-kumpaniji li jiġu 
sottomessi dokumenti u informazzjoni 
kompletament onlajn lir-reġistri. Fl-istess 
ħin, jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom il-
possibbiltà li jippermettu lil kumpaniji 
jissottomettu dokumenti u informazzjoni 
permezz ta' mezzi oħra, inkluż fuq il-karti. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li l-iżvelar ta' 
informazzjoni ta' kumpanija jsir ladarba l-
informazzjoni ssir disponibbli 
pubblikament fir-reġistri, peress li issa r-
reġistri huma interkonnessi u jipprovdu 
punt ta' referenza għall-utenti. Sabiex jiġi 
evitat tfixkil fis-sistemi eżistenti tal-iżvelar, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom l-
għażla li jippubblikaw ukoll l-
informazzjoni kollha ta' kumpanija jew 
parti minnha f'gazzetta nazzjonali, filwaqt 
li jiżguraw li l-informazzjoni tintbagħat 
b'mod elettroniku mir-reġistru lil dik il-
gazzetta nazzjonali.

(17) B'mod simili, fir-rigward tar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, sabiex 
jitnaqqsu l-ispejjeż u l-piżijiet fuq il-
kumpaniji, jenħtieġ li jkun possibbli wkoll 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-kumpaniji li jiġu 
sottomessi dokumenti u informazzjoni 
permezz ta' proċeduri appoġġjati b'mod 
diġitali lir-reġistri nazzjonali, minħabba l-
preżenza ta' skemi li jiggarantixxu l-ogħla 
livell ta' ċertezza għall-validità ta' dawn 
id-dokumenti u din l-informazzjoni. Fl-
istess ħin, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkollhom il-possibbiltà li jippermettu lil 
kumpaniji jissottomettu dokumenti u 
informazzjoni permezz ta' mezzi oħra, 
inkluż fuq il-karti. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li l-iżvelar ta' informazzjoni ta' 
kumpanija jsir ladarba l-informazzjoni ssir 
disponibbli pubblikament fir-reġistri,
peress li issa r-reġistri huma interkonnessi 
u jipprovdu punt ta' referenza għall-utenti. 
Sabiex jiġi evitat tfixkil fis-sistemi eżistenti 
tal-iżvelar, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkollhom l-għażla li jippubblikaw ukoll l-
informazzjoni kollha ta' kumpanija jew 
parti minnha f'gazzetta nazzjonali, filwaqt 
li jiżguraw li l-informazzjoni tintbagħat 
b'mod elettroniku mir-reġistru lil dik il-
gazzetta nazzjonali.

Or. en

Emenda 89
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Premessa 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) B'mod simili, fir-rigward tar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, sabiex 
jitnaqqsu l-ispejjeż u l-piżijiet fuq il-
kumpaniji, jenħtieġ li jkun possibbli wkoll 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-kumpaniji li jiġu 
sottomessi dokumenti u informazzjoni 
kompletament onlajn lir-reġistri. Fl-istess 
ħin, jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom il-
possibbiltà li jippermettu lil kumpaniji 
jissottomettu dokumenti u informazzjoni 
permezz ta' mezzi oħra, inkluż fuq il-karti. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li l-iżvelar ta' 
informazzjoni ta' kumpanija jsir ladarba l-
informazzjoni ssir disponibbli 
pubblikament fir-reġistri, peress li issa r-
reġistri huma interkonnessi u jipprovdu 
punt ta' referenza għall-utenti. Sabiex jiġi 
evitat tfixkil fis-sistemi eżistenti tal-iżvelar, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom l-
għażla li jippubblikaw ukoll l-
informazzjoni kollha ta' kumpanija jew 
parti minnha f'gazzetta nazzjonali, filwaqt 
li jiżguraw li l-informazzjoni tintbagħat 
b'mod elettroniku mir-reġistru lil dik il-
gazzetta nazzjonali.

(17) B'mod simili, fir-rigward tar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, sabiex 
jitnaqqsu l-ispejjeż u l-piżijiet fuq il-
kumpaniji, jenħtieġ li jkun possibbli wkoll 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-kumpaniji li jiġu 
sottomessi dokumenti u informazzjoni 
permezz ta' proċeduri appoġġjati b'mod 
diġitali lir-reġistri nazzjonali, minħabba l-
preżenza ta' skemi li jiggarantixxu l-ogħla 
livell ta' assigurazzjoni għall-validità ta' 
dawn id-dokumenti u din l-informazzjoni. 
Fl-istess ħin, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkollhom il-possibbiltà li jippermettu lil 
kumpaniji jissottomettu dokumenti u 
informazzjoni permezz ta' mezzi oħra, 
inkluż fuq il-karti. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li l-iżvelar ta' informazzjoni ta' 
kumpanija jsir ladarba l-informazzjoni ssir 
disponibbli pubblikament fir-reġistri, 
peress li issa r-reġistri huma interkonnessi 
u jipprovdu punt ta' referenza għall-utenti. 
Sabiex jiġi evitat tfixkil fis-sistemi eżistenti 
tal-iżvelar, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkollhom l-għażla li jippubblikaw ukoll l-
informazzjoni kollha ta' kumpanija jew 
parti minnha f'gazzetta nazzjonali, filwaqt 
li jiżguraw li l-informazzjoni tintbagħat 
b'mod elettroniku mir-reġistru lil dik il-
gazzetta nazzjonali.

Or. en

Emenda 90
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex inaqqsu l-ispejjeż u l-piż
amministrattiv fuq il-kumpaniji, jenħtieġ li 
l-Istati Membri japplikaw il-prinċipju ta'
"darba biss" fil-qasam tad-dritt soċjetarju. 

(19) (19) Sabiex inaqqsu l-ispejjeż u t-
tul tal-proċeduri kif ukoll il-piż
amministrattiv fuq il-kumpaniji, jenħtieġ li 
l-Istati Membri japplikaw il-prinċipju ta' 
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L-applikazzjoni tal-prinċipju ta' "darba 
biss" timplika li l-kumpanija ma jiġux 
mistoqsija biex jippreżentaw l-istess 
informazzjoni lil awtoritajiet pubbliċi iktar 
minn darba. Pereżempju, jenħtieġ li l-
kumpaniji ma jkollhomx bżonn 
jissottomettu l-istess informazzjoni lir-
reġistru u b'mod separat lill-gazzetta 
nazzjonali. Minflok, jenħtieġ li r-reġistru 
jipprovdi l-informazzjoni diġà ppreżentata 
direttament lill-gazzetta nazzjonali. Bl-
istess mod, fejn kumpanija tkun 
inkorporata fi Stat Membru wieħed u trid 
tirreġistra fergħa fi Stat Membru ieħor, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-kumpanija 
li tagħmel użu mill-informazzjoni jew 
dokumenti ppreżentati qabel lil reġistru. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li fejn 
kumpanija hija inkorporata fi Stat Membru 
wieħed iżda għandha fergħa fi Stat 
Membru ieħor jkun possibbli li l-
kumpanija tissottometti ċerti bidliet fl-
informazzjoni tal-kumpanija tagħha lir-
reġistru fejn il-kumpanija hija rreġistrata 
biss, mingħajr il-bżonn li tissottometti l-
istess informazzjoni lir-reġistru tal-fergħa. 
Minflok, jenħtieġ li informazzjoni bħal 
bidla f'isem il-kumpanija jew bidla fl-
uffiċċju reġistrat tal-kumpanija jiġu 
kkomunikati b'mod elettroniku mir-reġistru 
tal-kumpanija għar-reġistru tal-fergħa 
permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni 
tar-reġistri.

"darba biss" fil-qasam tad-dritt soċjetarju, 
li huwa appoġġjat ħafna mill-inizjattivi 
tal-Kummissjoni bħall-proposta għal 
Regolament dwar il-Portal Uniku Diġitali 
jew il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Gvern 
Elettroniku kif ukoll id-Dikjarazzjoni ta' 
Tallinn dwar il-Gvern Elettroniku. L-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' "darba biss" 
timplika li l-kumpanija ma jiġux mistoqsija 
biex jippreżentaw l-istess informazzjoni lil 
awtoritajiet pubbliċi iktar minn darba. 
Pereżempju, jenħtieġ li l-kumpaniji ma 
jkollhomx bżonn jissottomettu l-istess 
informazzjoni lir-reġistru u b'mod separat 
lill-gazzetta nazzjonali. Minflok, jenħtieġ li 
r-reġistru jipprovdi l-informazzjoni diġà 
ppreżentata direttament lill-gazzetta 
nazzjonali. Bl-istess mod, fejn kumpanija 
tkun inkorporata fi Stat Membru wieħed u 
trid tirreġistra fergħa fi Stat Membru ieħor, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-kumpanija 
li tagħmel użu mill-informazzjoni jew 
dokumenti ppreżentati qabel lil reġistru. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li fejn 
kumpanija hija inkorporata fi Stat Membru 
wieħed iżda għandha fergħa fi Stat 
Membru ieħor jkun possibbli li l-
kumpanija tissottometti ċerti bidliet fl-
informazzjoni tal-kumpanija tagħha lir-
reġistru fejn il-kumpanija hija rreġistrata 
biss, mingħajr il-bżonn li tissottometti l-
istess informazzjoni lir-reġistru tal-fergħa. 
Minflok, jenħtieġ li informazzjoni bħal 
bidla f'isem il-kumpanija jew bidla fl-
uffiċċju reġistrat tal-kumpanija jiġu 
kkomunikati b'mod elettroniku mir-reġistru 
tal-kumpanija għar-reġistru tal-fergħa 
permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni 
tar-reġistri.

Or. ro

Emenda 91
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex inaqqsu l-ispejjeż u l-piż 
amministrattiv fuq il-kumpaniji, jenħtieġ li 
l-Istati Membri japplikaw il-prinċipju ta' 
"darba biss" fil-qasam tad-dritt soċjetarju. 
L-applikazzjoni tal-prinċipju ta' "darba 
biss" timplika li l-kumpanija ma jiġux 
mistoqsija biex jippreżentaw l-istess 
informazzjoni lil awtoritajiet pubbliċi iktar 
minn darba. Pereżempju, jenħtieġ li l-
kumpaniji ma jkollhomx bżonn 
jissottomettu l-istess informazzjoni lir-
reġistru u b'mod separat lill-gazzetta 
nazzjonali. Minflok, jenħtieġ li r-reġistru 
jipprovdi l-informazzjoni diġà ppreżentata 
direttament lill-gazzetta nazzjonali. Bl-
istess mod, fejn kumpanija tkun 
inkorporata fi Stat Membru wieħed u trid 
tirreġistra fergħa fi Stat Membru ieħor, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-kumpanija 
li tagħmel użu mill-informazzjoni jew 
dokumenti ppreżentati qabel lil reġistru. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li fejn 
kumpanija hija inkorporata fi Stat Membru 
wieħed iżda għandha fergħa fi Stat 
Membru ieħor jkun possibbli li l-
kumpanija tissottometti ċerti bidliet fl-
informazzjoni tal-kumpanija tagħha lir-
reġistru fejn il-kumpanija hija rreġistrata 
biss, mingħajr il-bżonn li tissottometti l-
istess informazzjoni lir-reġistru tal-fergħa. 
Minflok, jenħtieġ li informazzjoni bħal 
bidla f'isem il-kumpanija jew bidla fl-
uffiċċju reġistrat tal-kumpanija jiġu 
kkomunikati b'mod elettroniku mir-reġistru 
tal-kumpanija għar-reġistru tal-fergħa 
permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni 
tar-reġistri.

(19) Sabiex inaqqsu l-ispejjeż u l-piż 
amministrattiv fuq il-kumpaniji, jenħtieġ li 
l-Istati Membri japplikaw il-prinċipju ta' 
"darba biss" fil-qasam tad-dritt soċjetarju. 
L-applikazzjoni tal-prinċipju ta' "darba 
biss" timplika li l-kumpaniji ma jiġux 
mistoqsija biex jippreżentaw l-istess 
informazzjoni lil awtoritajiet pubbliċi iktar 
minn darba. Pereżempju, jenħtieġ li l-
kumpaniji ma jkollhomx bżonn 
jissottomettu l-istess informazzjoni lir-
reġistru u b'mod separat lill-gazzetta 
nazzjonali. Minflok, jenħtieġ li r-reġistru 
jipprovdi l-informazzjoni diġà ppreżentata 
direttament lill-gazzetta nazzjonali. Bl-
istess mod, fejn kumpanija tkun 
inkorporata fi Stat Membru wieħed u trid 
tirreġistra fergħa fi Stat Membru ieħor, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-kumpanija 
li tagħmel użu mill-informazzjoni jew 
dokumenti ppreżentati qabel lil reġistru. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li fejn 
kumpanija hija inkorporata fi Stat Membru 
wieħed iżda għandha fergħa fi Stat 
Membru ieħor jkun possibbli li l-
kumpanija tissottometti ċerti bidliet fl-
informazzjoni tal-kumpanija tagħha lir-
reġistru fejn il-kumpanija hija rreġistrata 
biss, mingħajr il-bżonn li tissottometti l-
istess informazzjoni lir-reġistru tal-fergħa. 
Minflok, jenħtieġ li informazzjoni bħal 
bidla f'isem il-kumpanija jew bidla fl-
uffiċċju reġistrat tal-kumpanija jiġu 
kkomunikati b'mod elettroniku mir-reġistru 
tal-kumpanija għar-reġistru tal-fergħa 
permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni 
tar-reġistri. Madankollu, jenħtieġ li jkun 
possibbli għall-Istati Membri li 
jirrinunzjaw għal dan ir-rekwiżit fin-
nuqqas ta' skemi ta' informazzjoni 
ċċertifikati mill-Kummissjoni bħala li 
jkunu kisbu l-ogħla livell ta' 
assigurazzjoni.

Or. en
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Emenda 92
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex inaqqsu l-ispejjeż u l-piż 
amministrattiv fuq il-kumpaniji, jenħtieġ li 
l-Istati Membri japplikaw il-prinċipju ta' 
"darba biss" fil-qasam tad-dritt soċjetarju. 
L-applikazzjoni tal-prinċipju ta' "darba 
biss" timplika li l-kumpanija ma jiġux 
mistoqsija biex jippreżentaw l-istess 
informazzjoni lil awtoritajiet pubbliċi iktar 
minn darba. Pereżempju, jenħtieġ li l-
kumpaniji ma jkollhomx bżonn 
jissottomettu l-istess informazzjoni lir-
reġistru u b'mod separat lill-gazzetta 
nazzjonali. Minflok, jenħtieġ li r-reġistru 
jipprovdi l-informazzjoni diġà ppreżentata 
direttament lill-gazzetta nazzjonali. Bl-
istess mod, fejn kumpanija tkun 
inkorporata fi Stat Membru wieħed u trid 
tirreġistra fergħa fi Stat Membru ieħor, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-kumpanija 
li tagħmel użu mill-informazzjoni jew 
dokumenti ppreżentati qabel lil reġistru. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li fejn 
kumpanija hija inkorporata fi Stat Membru 
wieħed iżda għandha fergħa fi Stat 
Membru ieħor jkun possibbli li l-
kumpanija tissottometti ċerti bidliet fl-
informazzjoni tal-kumpanija tagħha lir-
reġistru fejn il-kumpanija hija rreġistrata 
biss, mingħajr il-bżonn li tissottometti l-
istess informazzjoni lir-reġistru tal-fergħa. 
Minflok, jenħtieġ li informazzjoni bħal 
bidla f'isem il-kumpanija jew bidla fl-
uffiċċju reġistrat tal-kumpanija jiġu 
kkomunikati b'mod elettroniku mir-reġistru 
tal-kumpanija għar-reġistru tal-fergħa 
permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni 
tar-reġistri.

(19) Sabiex inaqqsu l-ispejjeż u l-piż 
amministrattiv fuq il-kumpaniji, jenħtieġ li 
l-Istati Membri japplikaw il-prinċipju ta' 
"darba biss" fil-qasam tad-dritt soċjetarju. 
L-applikazzjoni tal-prinċipju ta' "darba 
biss" timplika li l-kumpaniji ma jiġux
mistoqsija biex jippreżentaw l-istess 
informazzjoni lil awtoritajiet pubbliċi iktar 
minn darba. Pereżempju, jenħtieġ li l-
kumpaniji ma jkollhomx bżonn 
jissottomettu l-istess informazzjoni lir-
reġistru u b'mod separat lill-gazzetta 
nazzjonali. Minflok, jenħtieġ li r-reġistru 
jipprovdi l-informazzjoni diġà ppreżentata 
direttament lill-gazzetta nazzjonali. Bl-
istess mod, fejn kumpanija tkun 
inkorporata fi Stat Membru wieħed u trid 
tirreġistra fergħa fi Stat Membru ieħor, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-kumpanija 
li tagħmel użu mill-informazzjoni jew 
dokumenti ppreżentati qabel lil reġistru. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li fejn 
kumpanija hija inkorporata fi Stat Membru 
wieħed iżda għandha fergħa fi Stat 
Membru ieħor jkun possibbli li l-
kumpanija tissottometti ċerti bidliet fl-
informazzjoni tal-kumpanija tagħha lir-
reġistru fejn il-kumpanija hija rreġistrata 
biss, mingħajr il-bżonn li tissottometti l-
istess informazzjoni lir-reġistru tal-fergħa. 
Minflok, jenħtieġ li informazzjoni bħal 
bidla f'isem il-kumpanija jew bidla fl-
uffiċċju reġistrat tal-kumpanija jiġu 
kkomunikati b'mod elettroniku mir-reġistru 
tal-kumpanija għar-reġistru tal-fergħa 
permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni 
tar-reġistri. Madankollu, jenħtieġ li jkun 
possibbli għall-Istati Membri li 
jirrinunzjaw għal dan ir-rekwiżit fin-
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nuqqas ta' skemi ta' informazzjoni 
ċċertifikati mill-Kummissjoni bħala li 
jkunu kisbu l-ogħla livell ta' 
assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 93
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex inaqqsu l-ispejjeż u l-piż 
amministrattiv fuq il-kumpaniji, jenħtieġ li 
l-Istati Membri japplikaw il-prinċipju ta'
"darba biss" fil-qasam tad-dritt soċjetarju. 
L-applikazzjoni tal-prinċipju ta' "darba 
biss" timplika li l-kumpanija ma jiġux 
mistoqsija biex jippreżentaw l-istess 
informazzjoni lil awtoritajiet pubbliċi iktar 
minn darba. Pereżempju, jenħtieġ li l-
kumpaniji ma jkollhomx bżonn 
jissottomettu l-istess informazzjoni lir-
reġistru u b'mod separat lill-gazzetta 
nazzjonali. Minflok, jenħtieġ li r-reġistru 
jipprovdi l-informazzjoni diġà ppreżentata 
direttament lill-gazzetta nazzjonali. Bl-
istess mod, fejn kumpanija tkun 
inkorporata fi Stat Membru wieħed u trid 
tirreġistra fergħa fi Stat Membru ieħor, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-kumpanija 
li tagħmel użu mill-informazzjoni jew 
dokumenti ppreżentati qabel lil reġistru. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li fejn 
kumpanija hija inkorporata fi Stat Membru 
wieħed iżda għandha fergħa fi Stat 
Membru ieħor jkun possibbli li l-
kumpanija tissottometti ċerti bidliet fl-
informazzjoni tal-kumpanija tagħha lir-
reġistru fejn il-kumpanija hija rreġistrata 
biss, mingħajr il-bżonn li tissottometti l-
istess informazzjoni lir-reġistru tal-fergħa. 
Minflok, jenħtieġ li informazzjoni bħal 
bidla f'isem il-kumpanija jew bidla fl-

(19) Sabiex inaqqsu l-ispejjeż u l-piż 
amministrattiv fuq il-kumpaniji, jenħtieġ li 
l-Istati Membri japplikaw il-prinċipju ta' 
"darba biss" fil-qasam tad-dritt soċjetarju. 
L-applikazzjoni tal-prinċipju ta' "darba 
biss" timplika li l-kumpanija ma jiġux 
mistoqsija biex jippreżentaw l-istess 
informazzjoni lil awtoritajiet pubbliċi iktar 
minn darba. Pereżempju, jenħtieġ li l-
kumpaniji ma jkollhomx bżonn 
jissottomettu l-istess informazzjoni lir-
reġistru u b'mod separat lill-gazzetta 
nazzjonali. Minflok, jenħtieġ li r-reġistru 
jipprovdi l-informazzjoni diġà ppreżentata 
direttament lill-gazzetta nazzjonali. Bl-
istess mod, fejn kumpanija tkun 
inkorporata fi Stat Membru wieħed u trid 
tirreġistra fergħa fi Stat Membru ieħor, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-kumpanija 
li tagħmel użu mill-informazzjoni jew 
dokumenti ppreżentati qabel lil reġistru. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li fejn 
kumpanija hija inkorporata fi Stat Membru 
wieħed iżda għandha fergħa fi Stat 
Membru ieħor jkun possibbli li l-
kumpanija tissottometti ċerti bidliet fl-
informazzjoni tal-kumpanija tagħha lir-
reġistru fejn il-kumpanija hija rreġistrata 
biss, mingħajr il-bżonn li tissottometti l-
istess informazzjoni lir-reġistru tal-fergħa. 
Minflok, jenħtieġ li informazzjoni bħal 
bidla f'isem il-kumpanija jew bidla fl-
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uffiċċju reġistrat tal-kumpanija jiġu 
kkomunikati b'mod elettroniku mir-
reġistru tal-kumpanija għar-reġistru tal-
fergħa permezz tas-sistema ta' 
interkonnessjoni tar-reġistri.

uffiċċju reġistrat tal-kumpanija jiġu 
ttrasferiti b'mod elettroniku, awtomatiku u 
immedjat, mir-reġistru tal-kumpanija għar-
reġistru tal-fergħa permezz tas-sistema ta' 
interkonnessjoni tar-reġistri.

Or. bg

Emenda 94
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni 
konsistenti u aġġornata hija disponibbli 
dwar kumpaniji fl-Unjoni u biex tiżdied 
aktar it-trasparenza, jenħtieġ li jkun 
possibbli li tintuża l-interkonnessjoni tar-
reġistri biex tiġi skambjata informazzjoni 
dwar kwalunkwe tip ta' kumpanija preżenti 
fir-reġistri tal-Istati Membri f'konformità 
mal-liġi nazzjonali. Jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkollhom l-għażla li jagħmlu kopji 
elettroniċi tad-dokumenti u tal-
informazzjoni ta' dawk it-tipi ta' kumpaniji 
oħrajn disponibbli wkoll permezz ta' din is-
sistema.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Emenda 95
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fl-interess tat-trasparenza u biex 
jippromwovu l-fiduċja fi tranżazzjonijiet ta' 
negozju, inkluż dawk ta' natura 
transfruntiera fi ħdan is-Suq Uniku, huwa 

(21) Fl-interess tat-trasparenza, tal-
protezzjoni tal-interessi tal-ħaddiema, tal-
kredituri u tal-azzjonisti minoritarji u biex 
jippromwovu l-fiduċja fi tranżazzjonijiet ta' 
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importanti li investituri, partijiet 
ikkonċernati, imsieħba fin-negozju u 
awtoritajiet ikunu jistgħu jaċċessaw b'mod 
faċli l-informazzjoni ta' kumpanija. Biex 
titjib l-aċċessibbiltà ta' dik l-informazzjoni, 
jenħtieġ li aktar informazzjoni tkun 
disponibbli bla ħlas fl-Istati Membri 
kollha. Jenħtieġ li tali informazzjoni 
tinkludi s-sit web tal-kumpanija, fejn 
applikabbli, u l-istatus legali tal-
kumpanija u l-fergħat tagħha fi Stat 
Membru ieħor, fejn disponibbli f'reġistri 
nazzjonali. Jenħtieġ li tinkludi wkoll l-
informazzjoni li tikkonċerna l-persuni 
awtorizzati li jirrappreżentaw il-kumpaniji 
u n-numru ta' impjegati fejn din l-
informazzjoni tkun disponibbli.

negozju, inkluż dawk ta' natura 
transfruntiera fi ħdan is-Suq Uniku, huwa 
importanti li investituri, partijiet 
ikkonċernati, imsieħba fin-negozju u 
awtoritajiet ikunu jistgħu jaċċessaw b'mod 
faċli l-informazzjoni ta' kumpanija. Biex 
titjieb l-aċċessibbiltà ta' dik l-
informazzjoni, jenħtieġ li aktar 
informazzjoni tkun disponibbli bla ħlas fl-
Istati Membri kollha. Jenħtieġ li tali 
informazzjoni tinkludi s-sit web tal-
kumpanija, fejn applikabbli, u l-istatus 
legali tal-kumpanija u l-fergħat tagħha fi 
Stat Membru ieħor, fejn disponibbli 
f'reġistri nazzjonali. Jenħtieġ li tinkludi 
wkoll l-informazzjoni li tikkonċerna l-
persuni awtorizzati li jirrappreżentaw il-
kumpaniji u n-numru ta' impjegati fejn din 
l-informazzjoni tkun disponibbli.

Or. ro

Emenda 96
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fl-interess tat-trasparenza u biex 
jippromwovu l-fiduċja fi tranżazzjonijiet ta' 
negozju, inkluż dawk ta' natura 
transfruntiera fi ħdan is-Suq Uniku, huwa 
importanti li investituri, partijiet 
ikkonċernati, imsieħba fin-negozju u 
awtoritajiet ikunu jistgħu jaċċessaw b'mod 
faċli l-informazzjoni ta' kumpanija. Biex 
titjib l-aċċessibbiltà ta' dik l-informazzjoni, 
jenħtieġ li aktar informazzjoni tkun 
disponibbli bla ħlas fl-Istati Membri 
kollha. Jenħtieġ li tali informazzjoni 
tinkludi s-sit web tal-kumpanija, fejn 
applikabbli, u l-istatus legali tal-
kumpanija u l-fergħat tagħha fi Stat 
Membru ieħor, fejn disponibbli f'reġistri 
nazzjonali. Jenħtieġ li tinkludi wkoll l-

(21) Fl-interess tat-trasparenza u biex 
jippromwovu l-fiduċja fi tranżazzjonijiet ta' 
negozju, inkluż dawk ta' natura 
transfruntiera fi ħdan is-Suq Uniku, huwa 
importanti li investituri, partijiet 
ikkonċernati, imsieħba fin-negozju u 
awtoritajiet ikunu jistgħu jaċċessaw b'mod 
faċli l-informazzjoni ta' kumpanija. Biex 
titjieb l-aċċessibbiltà ta' dik l-
informazzjoni, jenħtieġ li l-informazzjoni 
kollha fir-reġistru tkun disponibbli bla 
ħlas fl-Istati Membri kollha. Jenħtieġ li 
tinkludi wkoll l-informazzjoni li 
tikkonċerna l-persuni awtorizzati li 
jirrappreżentaw il-kumpaniji, in-numru ta' 
impjegati u d-dettalji ta' ftehimiet dwar l-
arranġamenti ta' informazzjoni, 
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informazzjoni li tikkonċerna l-persuni 
awtorizzati li jirrappreżentaw il-kumpaniji 
u n-numru ta' impjegati fejn din l-
informazzjoni tkun disponibbli.

ta'konsultazzjoni u ta' parteċipazzjoni tal-
ħaddiema li jsiru skont id-dritt tal-Unjoni. 
Jenħtieġ li jkun possibbli li jsiru tfittxijiet 
f'dawn ir-reġistri bbażati fuq l-ismijiet ta' 
kumpaniji u persuni kif ukoll ta' setturi u 
lokalità.

Or. en

Emenda 97
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fl-interess tat-trasparenza u biex 
jippromwovu l-fiduċja fi tranżazzjonijiet ta' 
negozju, inkluż dawk ta' natura 
transfruntiera fi ħdan is-Suq Uniku, huwa 
importanti li investituri, partijiet 
ikkonċernati, imsieħba fin-negozju u 
awtoritajiet ikunu jistgħu jaċċessaw b'mod 
faċli l-informazzjoni ta' kumpanija. Biex 
titjib l-aċċessibbiltà ta' dik l-informazzjoni, 
jenħtieġ li aktar informazzjoni tkun 
disponibbli bla ħlas fl-Istati Membri 
kollha. Jenħtieġ li tali informazzjoni 
tinkludi s-sit web tal-kumpanija, fejn 
applikabbli, u l-istatus legali tal-
kumpanija u l-fergħat tagħha fi Stat 
Membru ieħor, fejn disponibbli f'reġistri 
nazzjonali. Jenħtieġ li tinkludi wkoll l-
informazzjoni li tikkonċerna l-persuni 
awtorizzati li jirrappreżentaw il-kumpaniji 
u n-numru ta' impjegati fejn din l-
informazzjoni tkun disponibbli.

(21) Fl-interess tat-trasparenza u biex 
jippromwovu l-fiduċja fi tranżazzjonijiet ta' 
negozju, inkluż dawk ta' natura 
transfruntiera fi ħdan is-Suq Uniku, huwa 
importanti li investituri, partijiet 
ikkonċernati, imsieħba fin-negozju u 
awtoritajiet ikunu jistgħu jaċċessaw b'mod 
faċli l-informazzjoni ta' kumpanija. Biex 
titjieb l-aċċessibbiltà ta' dik l-
informazzjoni, jenħtieġ li l-informazzjoni 
kollha fir-reġistru tkun disponibbli bla 
ħlas fl-Istati Membri kollha. Jenħtieġ li 
tinkludi wkoll l-informazzjoni li 
tikkonċerna l-persuni awtorizzati li 
jirrappreżentaw il-kumpaniji, in-numru ta' 
impjegati u d-dettalji ta' ftehimiet dwar l-
informazzjoni, il-konsultazzjoni u l-
arranġamenti ta' parteċipazzjoni tal-
ħaddiema li jsiru skont id-dritt tal-Unjoni. 
Jenħtieġ li jkun possibbli li jsiru tfittxijiet 
f'dawn ir-reġistri bbażati fuq l-ismijiet ta' 
kumpaniji u persuni kif ukoll ta' setturi u 
lokalità.

Or. en

Emenda 98
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Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner, Evelyne 
Gebhardt

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fl-interess tat-trasparenza u biex 
jippromwovu l-fiduċja fi tranżazzjonijiet ta' 
negozju, inkluż dawk ta' natura 
transfruntiera fi ħdan is-Suq Uniku, huwa 
importanti li investituri, partijiet 
ikkonċernati, imsieħba fin-negozju u 
awtoritajiet ikunu jistgħu jaċċessaw b'mod 
faċli l-informazzjoni ta' kumpanija. Biex 
titjib l-aċċessibbiltà ta' dik l-informazzjoni, 
jenħtieġ li aktar informazzjoni tkun 
disponibbli bla ħlas fl-Istati Membri 
kollha. Jenħtieġ li tali informazzjoni 
tinkludi s-sit web tal-kumpanija, fejn 
applikabbli, u l-istatus legali tal-kumpanija 
u l-fergħat tagħha fi Stat Membru ieħor, 
fejn disponibbli f'reġistri nazzjonali. 
Jenħtieġ li tinkludi wkoll l-informazzjoni li 
tikkonċerna l-persuni awtorizzati li 
jirrappreżentaw il-kumpaniji u n-numru ta' 
impjegati fejn din l-informazzjoni tkun 
disponibbli.

(21) Fl-interess tat-trasparenza u biex 
jippromwovu l-fiduċja fi tranżazzjonijiet ta' 
negozju, inkluż dawk ta' natura 
transfruntiera fi ħdan is-Suq Uniku, huwa 
importanti li investituri, partijiet 
ikkonċernati, imsieħba fin-negozju u 
awtoritajiet u organizzazzjonijiet bħal 
trejdjunjins ikunu jistgħu jaċċessaw b'mod 
faċli l-informazzjoni ta' kumpanija. Biex 
titjieb l-aċċessibbiltà ta' dik l-
informazzjoni, jenħtieġ li aktar 
informazzjoni tkun disponibbli bla ħlas fl-
Istati Membri kollha. Jenħtieġ li tali 
informazzjoni tinkludi s-sit web tal-
kumpanija, fejn applikabbli, u l-istatus 
legali tal-kumpanija u l-fergħat tagħha fi 
Stat Membru ieħor, fejn disponibbli 
f'reġistri nazzjonali. Jenħtieġ li tinkludi 
wkoll l-informazzjoni li tikkonċerna l-
persuni awtorizzati li jirrappreżentaw il-
kumpaniji u n-numru ta' impjegati fejn din 
l-informazzjoni tkun disponibbli.

Or. en

Emenda 99
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex kumpaniji stabbiliti fis-Suq 
Uniku jiġu megħjuna jespandu b'mod aktar 
faċli l-attività kummerċjali tagħhom lil 
hinn mill-fruntieri, jenħtieġ li jkun 
possibbli għalihom li jiftħu u jirreġistraw 
fergħat fi Stat Membru ieħor onlajn. 

(23) Sabiex kumpaniji stabbiliti fis-Suq 
Uniku jiġu megħjuna jespandu b'mod aktar 
faċli l-attività kummerċjali tagħhom lil 
hinn mill-fruntieri, jenħtieġ li jkun 
possibbli għalihom li jiftħu u jirreġistraw 
fergħat fi Stat Membru ieħor onlajn. 
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Għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri 
jippermettu, b'mod simili għall-kumpaniji, 
ir-reġistrazzjoni onlajn ta' fergħat u l-
preżentazzjoni onlajn ta' dokumenti u 
informazzjoni.

Għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri 
jippermettu, b'mod simili għall-kumpaniji, 
ir-reġistrazzjoni onlajn ta' fergħat u l-
preżentazzjoni onlajn ta' dokumenti u 
informazzjoni, biex b'hekk jgħinu biex 
inaqqsu l-ispejjeż, filwaqt li jnaqqsu l-piż 
amministrattiv u t-tul ta' żmien meħuda 
mill-formalitajiet fir-rigward tal-
espansjoni transfruntiera.

Or. ro

Emenda 100
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex kumpaniji stabbiliti fis-Suq 
Uniku jiġu megħjuna jespandu b'mod aktar 
faċli l-attività kummerċjali tagħhom lil 
hinn mill-fruntieri, jenħtieġ li jkun 
possibbli għalihom li jiftħu u jirreġistraw 
fergħat fi Stat Membru ieħor onlajn. 
Għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri 
jippermettu, b'mod simili għall-kumpaniji, 
ir-reġistrazzjoni onlajn ta' fergħat u l-
preżentazzjoni onlajn ta' dokumenti u 
informazzjoni.

(23) Sabiex kumpaniji stabbiliti fis-Suq 
Uniku jiġu megħjuna jespandu b'mod aktar 
faċli l-attività kummerċjali tagħhom lil 
hinn mill-fruntieri, jenħtieġ li jkun 
possibbli għalihom li jużaw proċeduri 
appoġġjati b'mod diġitali biex jiftħu u 
jirreġistraw fergħat fi Stat Membru ieħor. 
Għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri 
jippermettu, b'mod simili għall-kumpaniji, 
ir-reġistrazzjoni appoġġjata b'mod diġitali
ta' fergħat u l-preżentazzjoni ta' dokumenti 
u informazzjoni.

Or. en

Emenda 101
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex kumpaniji stabbiliti fis-Suq 
Uniku jiġu megħjuna jespandu b'mod aktar 

(23) Sabiex kumpaniji stabbiliti fis-Suq 
Uniku jiġu megħjuna jespandu b'mod aktar 
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faċli l-attività kummerċjali tagħhom lil 
hinn mill-fruntieri, jenħtieġ li jkun 
possibbli għalihom li jiftħu u jirreġistraw 
fergħat fi Stat Membru ieħor onlajn. 
Għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri 
jippermettu, b'mod simili għall-kumpaniji, 
ir-reġistrazzjoni onlajn ta' fergħat u l-
preżentazzjoni onlajn ta' dokumenti u 
informazzjoni.

faċli l-attività kummerċjali tagħhom lil 
hinn mill-fruntieri, jenħtieġ li jkun 
possibbli għalihom li jużaw proċeduri 
appoġġjati b'mod diġitali biex jiftħu u 
jirreġistraw fergħat fi Stat Membru ieħor. 
Għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri 
jippermettu, b'mod simili għall-kumpaniji, 
ir-reġistrazzjoni appoġġjata b'mod diġitali
ta' fergħat u l-preżentazzjoni ta' dokumenti 
u informazzjoni.

Or. en

Emenda 102
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Meta tkun qed tiġi rreġistrata fergħa 
ta' kumpanija rreġistrata fi Stat Membru 
ieħor, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jivverifikaw ukoll ċerta 
informazzjoni dwar il-kumpanija permezz 
tal-interkonnessjoni tar-reġistri meta tiġi 
rreġistrata fergħa f'dak l-Istat Membru. 
Barra minn hekk, fejn fergħa tingħalaq fi 
Stat Membru wieħed, jenħtieġ li r-reġistru 
ta' dak l-Istat Membru jinforma lill-Istat 
Membru fejn hija rreġistrata l-kumpanija 
b'dan permezz tas-sistema tal-
interkonnessjoni tar-reġistri u ż-żewġ 
reġistri għandhom jirrekordjaw din l-
informazzjoni.

(24) Meta tkun qed tiġi rreġistrata fergħa 
ta' kumpanija rreġistrata fi Stat Membru 
ieħor, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jivverifikaw ukoll ċerta 
informazzjoni dwar il-kumpanija permezz 
tal-interkonnessjoni tar-reġistri meta tiġi 
rreġistrata fergħa f'dak l-Istat Membru. 
Barra minn hekk, fejn fergħa tingħalaq fi 
Stat Membru wieħed, jenħtieġ li r-reġistru 
ta' dak l-Istat Membru jinforma lill-Istat 
Membru fejn hija rreġistrata l-kumpanija 
b'dan awtomatikament u immedjatament
permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni 
tar-reġistri u ż-żewġ reġistri għandhom 
jirrekordjaw din l-informazzjoni.

Or. bg

Emenda 103
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva (UE) 2017/1132
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Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ir-regoli dwar ir-reġistrazzjoni u l-
preżentazzjoni onlajn minn kumpaniji u l-
fergħat tagħhom,";

- ir-regoli dwar ir-reġistrazzjoni ta' 
dokumenti u/jew informazzjoni u l-
preżentazzjoni onlajn minn kumpaniji u l-
fergħat tagħhom,";

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. ro

Ġustifikazzjoni

.

Emenda 104
Stefano Maullu

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13
Kamp ta' applikazzjoni

Artikolu 13
Kamp ta' applikazzjoni u kompetenza

Or. it

Emenda 105
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri ta' koordinazzjoni preskritti minn Il-miżuri ta' koordinazzjoni preskritti minn 
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din it-Taqsima għandhom japplikaw għal-
liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri li 
jirrelataw mat-tipi ta' kumpaniji mniżżla fl-
Anness II, u fejn speċifikat, mat-tipi ta' 
kumpaniji mniżżla fl-Annessi I u IIA.";

din it-Taqsima għandhom japplikaw għal-
liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri li 
jirrelataw mat-tipi ta' kumpaniji mniżżla fl-
Anness II, u fejn speċifikat, mat-tipi ta' 
kumpaniji mniżżla fl-Annessi I u IIA."; L-
Istati Membri għandhom ikunu 
kompetenti biex jaħtru f'konformità mas-
sistemi u mat-tradizzjonijiet legali 
tagħhom stess, l-awtoritajiet jew l-uffiċjali 
pubbliċi li jkunu qed jittrattaw ir-
reġistrazzjoni tal-kumpaniji u l-
preżentazzjoni ta' dokumenti u 
informazzjoni lir-reġistru, kif imsemmi fl-
Artikolu 10 ta' din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu miżjud għandu l-għan li jissottolinja li l-Artikolu 10 tad-Direttiva 
(UE) 2017/1132 jibqa' mhux affettwat u li l-Istati Membri huma responsabbli biss biex 
jiddeterminaw l-aġent tal-kontroll preventiv preskritt minn dak l-Artikolu, sew jekk ikun 
imħallef, nutar jew kwalunkwe persuna oħra jew korp ieħor.

Emenda 106
Enrico Gasbarra

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri ta' koordinazzjoni preskritti minn 
din it-Taqsima għandhom japplikaw għal-
liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri li 
jirrelataw mat-tipi ta' kumpaniji mniżżla fl-
Anness II, u fejn speċifikat, mat-tipi ta'
kumpaniji mniżżla fl-Annessi I u IIA.;

Il-miżuri ta' koordinazzjoni preskritti minn 
din it-Taqsima għandhom japplikaw għal-
liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri li 
jirrelataw mat-tipi ta' kumpaniji mniżżla fl-
Anness II, u fejn speċifikat, mat-tipi ta'
kumpaniji mniżżla fl-Annessi I u IIA u 
m'għandhomx jippreġudikaw l-għażla tal-
Istati Membri meta jaħtru l-awtoritajiet, 
il-persuni jew il-korpi ta' reġistrazzjoni 
tal-kumpaniji u tad-depożitu ta' 
dokumenti u informazzjoni, kif jiġi 
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espress u indikat b'mod ċar fl-Artikolu 10;

Or. it

Emenda 107
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "reġistrazzjoni" tfisser il-
formazzjoni ta' kumpanija bħala entità 
ġuridika;

(3) "reġistrazzjoni onlajn" tfisser il-
proċess diġitalizzat ta' formazzjoni ta' 
kumpanija u d-dħul tagħha f'reġistru tan-
negozju bħala entità ġuridika;

Or. bg

Emenda 108
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "mudell" tfisser mudell għall-
istrument tal-kostituzzjoni ta' kumpanija li 
huwa mfassal mill-Istati Membri b'mod 
konformi mal-liġi nazzjonali u użat għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpanija;

(4) "mudell" tfisser mudell armonizzat
għall-istrument tal-kostituzzjoni ta' 
kumpanija li huwa mfassal mill-
Kummissjoni b'mod konformi mal-liġijiet
nazzjonali, kif ikkomunikat mill-Istati 
Membri, u użat għar-reġistrazzjoni onlajn 
ta' kumpanija;

Or. en

Emenda 109
Emil Radev
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "mudell" tfisser mudell għall-
istrument tal-kostituzzjoni ta' kumpanija li 
huwa mfassal mill-Istati Membri b'mod 
konformi mal-liġi nazzjonali u użat għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpanija;

(4) "strument ta' mudell tal-
kostituzzjoni" tfisser mudell għall-
istrument fejn kumpanija hija kostitwita, li 
huwa mfassal mill-Istati Membri b'mod 
konformi mal-liġi nazzjonali u użat għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpanija;

Or. bg

Emenda 110
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mezz ta' identifikazzjoni elettronika 
maħruġ taħt skema ta' identifikazzjoni 
elettronika approvata mill-Istat Membru 
tagħhom stess;

(a) mezz ta' identifikazzjoni elettronika 
maħruġ taħt skema ta' identifikazzjoni 
elettronika approvata mill-Istat Membru 
tagħhom stess, li jiddependi fuq iċ-
ċertifikazzjoni tiegħu mill-Kummissjoni 
bħala li jissodisfa l-ogħla livell ta' 
assigurazzjoni ddefinit fl-Artikolu 8 tar-
Regolament (UE) 910/2014; barra minn 
hekk, il-Kummissjoni għandha tiċċertifika 
li din l-iskema ta' identifikazzjoni 
elettronika, flimkien ma' proċedura ta' 
vidjokonferenza, tista' tidentifika bl-ogħla 
livell ta' assigurazzjoni l-persuni kollha li 
jkunu qed jieħdu sehem fl-
amministrazzjoni, fis-superviżjoni jew fil-
kontroll tal-kumpanija, is-sidien 
benefiċjarji kollha u l-persuni kollha 
awtorizzati li jirrappreżentaw lill-
kumpanija f'negozjati ma' partijiet terzi u 
fil-proċedimenti legali;
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Or. en

Emenda 111
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mezz ta' identifikazzjoni elettronika 
maħruġ taħt skema ta' identifikazzjoni 
elettronika approvata mill-Istat Membru 
tagħhom stess;

(a) mezz ta' identifikazzjoni elettronika 
maħruġ taħt skema ta' identifikazzjoni 
elettronika approvata mill-Istat Membru 
tagħhom stess, li jiddependi fuq iċ-
ċertifikazzjoni tiegħu mill-Kummissjoni 
bħala li jissodisfa l-ogħla livell ta' 
ċertezza ddefinit fl-Artikolu 8 tar-
Regolament (UE) 910/2014; barra minn 
hekk, il-Kummissjoni għandha tiċċertifika 
li din l-iskema ta' identifikazzjoni 
elettronika tista' tidentifika bl-ogħla livell 
ta' ċertezza l-persuni kollha li jkunu qed 
jieħdu sehem fl-amministrazzjoni, fis-
superviżjoni jew fil-kontroll tal-
kumpanija, kif ukoll is-sidien benefiċjarji
kollha u l-persuni kollha awtorizzati li 
jirrappreżentaw lill-kumpanija f'negozjati 
ma' partijiet terzi u fil-proċedimenti 
legali.

Or. en

Emenda 112
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mezz ta' identifikazzjoni elettronika 
maħruġ taħt skema ta' identifikazzjoni 

(a) mezz ta' identifikazzjoni elettronika 
maħruġ taħt skema ta' identifikazzjoni 
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elettronika approvata mill-Istat Membru 
tagħhom stess;

elettronika approvata mill-Istat Membru 
tagħhom stess u li mill-anqas għandu 
jikkonforma b'mod sostanzjali mal-livell 
ta' sigurtà previst fl-Artikolu 8(2b) tar-
Regolament (UE) Nru 910/2014;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament eIDAS dwar l-identifikazzjoni elettronika u 
s-servizzi fiduċjarji, sabiex jiġu evitati l-frodi u l-abbużi.

Emenda 113
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mezz ta' identifikazzjoni elettronika 
maħruġ fi Stat Membru ieħor u rikonoxxut 
għall-fini tal-awtentikazzjoni transfruntiera 
skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 
Nru 910/2014.

(b) mezz ta' identifikazzjoni elettronika 
maħruġ fi Stat Membru ieħor u rikonoxxut 
għall-fini tal-awtentikazzjoni transfruntiera 
skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 
Nru 910/2014 li jiddependi fuq iċ-
ċertifikazzjoni tiegħu mill-Kummissjoni 
bħala li jissodisfa l-ogħla livell ta' 
assigurazzjoni ddefinit fl-Artikolu 8 tar-
Regolament (UE) Nru 910/2014; barra 
minn hekk, il-Kummissjoni għandha 
tiċċertifika li din l-iskema ta' 
identifikazzjoni elettronika, flimkien ma' 
proċedura ta' vidjokonferenza, tista' 
tidentifika bl-ogħla livell ta' 
assigurazzjoni l-persuni kollha li jkunu 
qed jieħdu sehem fl-amministrazzjoni, fis-
superviżjoni jew fil-kontroll tal-
kumpanija, is-sidien benefiċjarji kollha u 
l-persuni kollha awtorizzati li 
jirrappreżentaw lill-kumpanija f'negozjati 
ma' partijiet terzi u fil-proċedimenti 
legali;

Or. en
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Emenda 114
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mezz ta' identifikazzjoni elettronika 
maħruġ fi Stat Membru ieħor u rikonoxxut 
għall-fini tal-awtentikazzjoni transfruntiera 
skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 
Nru 910/2014.

(b) mezz ta' identifikazzjoni elettronika 
maħruġ fi Stat Membru ieħor u rikonoxxut 
għall-fini tal-awtentikazzjoni transfruntiera 
skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 
Nru 910/2014 li jiddependi fuq iċ-
ċertifikazzjoni tiegħu mill-Kummissjoni 
bħala li jissodisfa l-ogħla livell ta' 
ċertezza ddefinit fl-Artikolu 8 tar-
Regolament (UE) Nru 910/2014; barra 
minn hekk, il-Kummissjoni għandha 
tiċċertifika li din l-iskema ta' 
identifikazzjoni elettronika tista' 
tidentifika bl-ogħla livell ta' ċertezza l-
persuni kollha li jkunu qed jieħdu sehem 
fl-amministrazzjoni, fis-superviżjoni jew 
fil-kontroll tal-kumpanija, is-sidien 
benefiċjarji kollha u l-persuni kollha 
awtorizzati li jirrappreżentaw lill-
kumpanija lejn partijiet terzi u fil-
proċedimenti legali.

Or. en

Emenda 115
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mezz ta' identifikazzjoni elettronika 
maħruġ fi Stat Membru ieħor u rikonoxxut 

(b) mezz ta' identifikazzjoni elettronika 
maħruġ fi Stat Membru ieħor u rikonoxxut 
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għall-fini tal-awtentikazzjoni transfruntiera 
skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 
Nru 910/2014.

għall-fini tal-awtentikazzjoni transfruntiera 
skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 
Nru 910/2014.

L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jirrikjedu mezzi ta' identifikazzjoni 
komplementari oħra li jippermettu wkoll 
il-verifika tal-kapaċità u li jipprovdu parir 
legali inkluż, fost l-oħrajn, 
vidjokonferenza jew mezzi onlajn oħra li 
jipprovdu konnessjoni awdjoviżiva f'ħin 
reali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proċess ta' identifikazzjoni adegwat u effettiv: jirrikjedi l-użu ta' mezzi elettroniċi skont id-
dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament e-IDAS 910/2014

Emenda 116
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri wkoll jistgħu 
jagħrfu mezzi oħra ta' identifikazzjoni 
minbarra dawk imsemmija f'paragrafu 1.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament eIDAS.

Emenda 117
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
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Artikolu 13b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri wkoll jistgħu 
jagħrfu mezzi oħra ta' identifikazzjoni 
minbarra dawk imsemmija f'paragrafu 1.

2. L-Istati Membri wkoll jistgħu 
jagħrfu mezzi oħra ta' identifikazzjoni 
minbarra dawk imsemmija f'paragrafu 1 
dment li l-Istat Membru kkonċernat juri li 
dawn il-mezzi ta' identifikazzjoni 
jipprovdu l-ogħla livell ta' assigurazzjoni 
biex tiġi vverifikata l-identità tal-persuni 
kollha li jkunu qed jieħdu sehem fl-
amministrazzjoni, fis-superviżjoni jew fil-
kontroll tal-kumpanija, tas-sidien 
benefiċjarji kollha u tal-persuni kollha 
awtorizzati li jirrappreżentaw lill-
kumpanija f'negozjati ma' partijiet terzi u 
fil-proċedimenti legali.

Or. en

Emenda 118
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri wkoll jistgħu 
jagħrfu mezzi oħra ta' identifikazzjoni 
minbarra dawk imsemmija f'paragrafu 1.

2. L-Istati Membri wkoll jistgħu 
jagħrfu mezzi oħra ta' identifikazzjoni 
minbarra dawk imsemmija f'paragrafu 1, 
dment li l-Istat Membru kkonċernat juri li 
dawn il-mezzi ta' identifikazzjoni 
jipprovdu l-ogħla livell ta' ċertezza biex 
tiġi vverifikata l-identità tal-persuni 
kollha li jkunu qed jieħdu sehem fl-
amministrazzjoni, fis-superviżjoni jew fil-
kontroll tal-kumpanija, tas-sidien 
benefiċjarji kollha u tal-persuni kollha 
awtorizzati li jirrappreżentaw lill-
kumpanija lejn partijiet terzi u fil-
proċedimenti legali.

Or. en
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Emenda 119
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn Stat Membru jirrikonoxxi 
mezzi ta' identifikazzjoni msemmi fil-
paragrafu 2 għall-finijiet tat-tlestija tar-
reġistrazzjoni onlajn u l-preżentazzjoni 
onlajn, dak l-Istat Membru għandu 
jirrikonoxxi wkoll l-istess mezzi ta'
identifikazzjoni maħruġa minn Stat 
Membru ieħor.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament eIDAS.

Emenda 120
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn Stat Membru jirrikonoxxi 
mezzi ta' identifikazzjoni msemmi fil-
paragrafu 2 għall-finijiet tat-tlestija tar-
reġistrazzjoni onlajn u l-preżentazzjoni 
onlajn, dak l-Istat Membru għandu 
jirrikonoxxi wkoll l-istess mezzi ta' 
identifikazzjoni maħruġa minn Stat 
Membru ieħor.

3. Fejn Stat Membru jirrikonoxxi 
mezzi ta' identifikazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2 għall-finijiet tat-tlestija tar-
reġistrazzjoni onlajn u l-preżentazzjoni 
onlajn, dak l-Istat Membru għandu 
jirrikonoxxi wkoll l-istess mezzi ta' 
identifikazzjoni maħruġa minn Stat 
Membru ieħor. Madankollu, l-Istati 
Membri m'għandhomx jintalbu 
jirrikonoxxu dawn il-mezzi ta' 
identifikazzjoni jekk ma jkunx intwera li 
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dawn il-mezzi kisbu l-ogħla livell ta' 
ċertezza.

Or. en

Emenda 121
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn Stat Membru jirrikonoxxi 
mezzi ta' identifikazzjoni msemmi fil-
paragrafu 2 għall-finijiet tat-tlestija tar-
reġistrazzjoni onlajn u l-preżentazzjoni 
onlajn, dak l-Istat Membru għandu 
jirrikonoxxi wkoll l-istess mezzi ta' 
identifikazzjoni maħruġa minn Stat 
Membru ieħor.

3. Fejn Stat Membru jirrikonoxxi 
mezzi ta' identifikazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2 għall-finijiet tat-tlestija tar-
reġistrazzjoni onlajn u l-preżentazzjoni 
onlajn, dak l-Istat Membru għandu 
jirrikonoxxi wkoll l-istess mezzi ta' 
identifikazzjoni maħruġa minn Stat 
Membru ieħor. Madankollu, l-Istati 
Membri mhumiex meħtieġa jirrikonoxxu 
dawn il-mezzi ta' identifikazzjoni jekk ma 
jkunx intwera li dawn il-mezzi ma jkunux 
kisbu l-ogħla livell ta' assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 122
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn Stat Membru jirrikonoxxi 
mezzi ta' identifikazzjoni msemmi fil-
paragrafu 2 għall-finijiet tat-tlestija tar-
reġistrazzjoni onlajn u l-preżentazzjoni 

3. Fejn Stat Membru jirrikonoxxi 
mezzi ta' identifikazzjoni msemmi fil-
paragrafu 2 għall-finijiet tat-tlestija tar-
reġistrazzjoni onlajn u l-preżentazzjoni 
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onlajn, dak l-Istat Membru għandu 
jirrikonoxxi wkoll l-istess mezzi ta'
identifikazzjoni maħruġa minn Stat 
Membru ieħor.

onlajn, dak l-Istat Membru għandu 
jirrikonoxxi wkoll l-istess mezzi ta' 
identifikazzjoni maħruġa minn Stat 
Membru ieħor. Għall-finijiet ta' dan il-
paragrafu, l-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw lista tal-mezzi ta' 
identifikazzjoni elettroniċi li jirrikonoxxu.

Or. bg

Emenda 123
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 1 sa 3, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri li jistgħu jirrikjedu preżenza 
fiżika quddiem kwalunkwe awtorità bil-
kompetenza li tindirizza r-reġistrazzjoni 
onlajn jew il-preżentazzjoni onlajn għall-
fini tal-verifika tal-identità ta' persuni, 
f'każi ta' suspett ġenwin ta' frodi abbażi ta'
raġunijiet ġustifikati.

4. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 1 sa 3, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri li, mhux sistematikament 
iżda fuq bażi ta' każ każ, jistgħu jirrikjedu
preżenza fiżika tal-applikant jew tar-
rappreżentanti tal-applikant quddiem 
kwalunkwe awtorità bil-kompetenza li 
tindirizza r-reġistrazzjoni onlajn jew il-
preżentazzjoni onlajn għall-fini tal-verifika 
tal-identità ta' persuni, f'każi ta' suspett 
ġenwin ta' frodi abbażi ta' raġunijiet 
ġustifikati. Jenħtieġ li tali suspett ġenwin 
ta' frodi jkun ibbażat fuq raġunijiet 
iġġustifikati, pereżempju, fid-dawl ta' 
informazzjoni disponibbli mir-reġistri ta' 
sidien benefiċjarji, rekords kriminali jew 
indikazzjonijiet ta' frodi tal-identità jew 
evażjoni tat-taxxa. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li kwalunkwe pass 
ulterjuri fil-proċedura jista' jitwettaq 
onlajn.

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)



PE627.805v01-00 76/159 AM\1162856MT.docx

MT

Or. ro

Ġustifikazzjoni

.

Emenda 124
Enrico Gasbarra, Jytte Guteland

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 1 sa 3, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri li jistgħu jirrikjedu preżenza 
fiżika quddiem kwalunkwe awtorità bil-
kompetenza li tindirizza r-reġistrazzjoni 
onlajn jew il-preżentazzjoni onlajn għall-
fini tal-verifika tal-identità ta' persuni, 
f'każi ta' suspett ġenwin ta' frodi abbażi 
ta' raġunijiet ġustifikati.

4. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 1 sa 3, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri li jistgħu jirrikjedu preżenza 
fiżika quddiem kwalunkwe awtorità bil-
kompetenza, persuna jew entità maħtura
li tindirizza r-reġistrazzjoni onlajn għall-
fini tal-verifika tal-identità ta' persuni, fejn 
jitfaċċa tħassib importanti u ġġustifikat 
għall-interess pubbliku, biex jiġu protetti 
s-sigurtà, l-ordni u l-legalità, b'mod 
partikolari għal azzjonijiet ta' infurzar 
kontra r-reati, fosthom il-ħasil tal-flus, il-
frodi, l-evażjoni tat-taxxa, is-segretezza 
marbuta mal-fenomenu riskjuż tal-
kumpaniji fantażma u, b'mod aktar 
ġenerali, biex jiġi żgurat monitoraġġ 
aktar effettiv, li jkun utli biex tissaħħaħ l-
affidabbiltà tar-reġistri tal-kumpaniji.

Or. it

Emenda 125
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 1 sa 3, l-Istati Membri jistgħu
jieħdu miżuri li jistgħu jirrikjedu preżenza 
fiżika quddiem kwalunkwe awtorità bil-
kompetenza li tindirizza r-reġistrazzjoni 
onlajn jew il-preżentazzjoni onlajn għall-
fini tal-verifika tal-identità ta' persuni, 
f'każi ta' suspett ġenwin ta' frodi abbażi ta' 
raġunijiet ġustifikati.

4. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 1 sa 3, l-Istati Membri għandhom
jieħdu miżuri li jirrikjedu preżenza fiżika 
quddiem kwalunkwe awtorità bil-
kompetenza li tindirizza r-reġistrazzjoni 
onlajn jew il-preżentazzjoni onlajn għall-
fini tal-verifika tal-identità ta' persuni, 
f'każi ta' suspett ġenwin ta' frodi abbażi ta' 
raġunijiet ġustifikati, jew fin-nuqqas ta' 
proċeduri onlajn li ġew iċċertifikati li 
jiksbu l-ogħla livell ta' assigurazzjoni. Il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu 
jipprojbixxu wkoll reġistrazzjoni onlajn 
f'setturi speċifiċi li fihom l-attività 
frawdolenti hija partikolarment prevalenti 
jew li huma meqjusa bħala li għandhom 
riskju għoli ta' frodi.

Or. en

Emenda 126
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 1 sa 3, l-Istati Membri jistgħu
jieħdu miżuri li jistgħu jirrikjedu preżenza 
fiżika quddiem kwalunkwe awtorità bil-
kompetenza li tindirizza r-reġistrazzjoni 
onlajn jew il-preżentazzjoni onlajn għall-
fini tal-verifika tal-identità ta' persuni, 
f'każi ta' suspett ġenwin ta' frodi abbażi ta' 
raġunijiet ġustifikati.

4. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 1 sa 3, l-Istati Membri għandhom
jieħdu miżuri li jirrikjedu preżenza fiżika 
quddiem kwalunkwe awtorità bil-
kompetenza li tindirizza r-reġistrazzjoni 
onlajn jew il-preżentazzjoni onlajn għall-
fini tal-verifika tal-identità ta' persuni, 
f'każi ta' suspett ġenwin ta' frodi abbażi ta' 
raġunijiet ġustifikati, jew fin-nuqqas ta' 
proċeduri onlajn li ġew iċċertifikati li 
jiksbu l-ogħla livell ta' ċertezza. Il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu 
jipprojbixxu wkoll reġistrazzjoni onlajn 
f'setturi speċifiċi li fihom l-attività 
frawdolenti hija partikolarment prevalenti 
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jew li huma meqjusa bħala li jippreżentaw 
riskju għoli ta' frodi.

Or. en

Emenda 127
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Evelyn 
Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 1 sa 3, l-Istati Membri jistgħu
jieħdu miżuri li jistgħu jirrikjedu preżenza
fiżika quddiem kwalunkwe awtorità bil-
kompetenza li tindirizza r-reġistrazzjoni 
onlajn jew il-preżentazzjoni onlajn għall-
fini tal-verifika tal-identità ta' persuni, 
f'każi ta' suspett ġenwin ta' frodi abbażi 
ta' raġunijiet ġustifikati.

4. Fejn ikun iġġustifikat minn raġuni 
prevalenti ta' interess pubbliku, l-Istati 
Membri jistgħu jirrikjedu li l-applikanti 
jew ir-rappreżentanti tagħhom jidhru 
fiżikament quddiem kwalunkwe awtorità 
kompetenti, jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li jkunu qed 
jittrattaw, jagħmlu jew jassistu biex issir l-
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jew il-
preżentazzjoni, għal passi proċedurali li 
għalihom din il-preżenza fiżika hija 
meħtieġa. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li preżenza fiżika tista' tkun 
meħtieġa biss fuq bażi ta' każ b'każ u li 
kwalunkwe pass ieħor tal-proċedura jista' 
jitlesta onlajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit ta' preżenza fiżika fl-Artikolu 13b(4) jenħtieġ li jitqies bħala restrizzjoni ġenerali 
għall-proċeduri onlajn fid-dritt soċjetarju, li jista' jiġi ġġustifikat permezz ta' raġunijiet 
prevalenti ta' interess pubbliku. Din is-soluzzjoni tirrifletti t-test ta' kompromess finali tar-
Regolament dwar l-istabbiliment ta' portal diġitali uniku (COM(2107)0256 – 2017/0086 
(COD)).

Emenda 128
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 1 sa 3, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri li jistgħu jirrikjedu preżenza 
fiżika quddiem kwalunkwe awtorità bil-
kompetenza li tindirizza r-reġistrazzjoni 
onlajn jew il-preżentazzjoni onlajn għall-
fini tal-verifika tal-identità ta' persuni, 
f'każi ta' suspett ġenwin ta' frodi abbażi 
ta' raġunijiet ġustifikati.

4. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 1 sa 3, fejn iġġustifikat minn 
raġuni prevalenti ta' interess pubbliku, 
bħall-evitar tar-riskju ta' ħasil tal-flus jew 
ta' frodi, l-Istati Membri jistgħu jieħdu 
miżuri li jistgħu jirrikjedu preżenza fiżika 
quddiem kwalunkwe awtorità bil-
kompetenza li tindirizza r-reġistrazzjoni 
onlajn jew il-preżentazzjoni onlajn għall-
fini tal-verifika tal-identità ta' persuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-koerenza mar-regoli kontra l-ħasil tal-flus tiġġustifika dawn il-bidliet.

Emenda 129
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 1 sa 3, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri li jistgħu jirrikjedu preżenza 
fiżika quddiem kwalunkwe awtorità bil-
kompetenza li tindirizza r-reġistrazzjoni 
onlajn jew il-preżentazzjoni onlajn għall-
fini tal-verifika tal-identità ta' persuni, 
f'każi ta' suspett ġenwin ta' frodi abbażi 
ta' raġunijiet ġustifikati.

4. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 1 sa 3, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri li jirrikjedu preżenza fiżika 
quddiem kwalunkwe awtorità bil-
kompetenza li tindirizza r-reġistrazzjoni 
onlajn jew il-preżentazzjoni onlajn għall-
fini tal-verifika tal-identità ta' persuni.

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa biex tinżamm il-loġika tat-test.

Emenda 130
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 1 sa 3, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri li jistgħu jirrikjedu preżenza 
fiżika quddiem kwalunkwe awtorità bil-
kompetenza li tindirizza r-reġistrazzjoni 
onlajn jew il-preżentazzjoni onlajn għall-
fini tal-verifika tal-identità ta' persuni, 
f'każi ta' suspett ġenwin ta' frodi abbażi ta' 
raġunijiet ġustifikati.

4. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 1 sa 3, l-Istati Membri jistgħu
jieħdu miżuri li jistgħu jirrikjedu preżenza 
fiżika quddiem kwalunkwe awtorità bil-
kompetenza li tindirizza r-reġistrazzjoni 
onlajn jew il-preżentazzjoni onlajn għall-
fini tal-verifika tal-identità ta' persuni, biss
f'każi eċċezzjonali ta' suspett ġenwin ta' 
frodi abbażi ta' raġunijiet ġustifikati.

Or. en

Emenda 131
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13b – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandu jkollhom 
id-dritt li jeskludu mill-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva setturi 
speċifiċi li fihom l-attività frawdolenti hija 
partikolarment prevalenti jew li huma 
meqjusa bħala li għandhom riskju għoli 
ta' frodi.
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(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa biex tinżamm il-loġika tat-test.

Emenda 132
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwalunkwe tariffa imposta mir-
reġistri, imsemmija fl-Artikolu 16, għar-
reġistrazzjoni onlajn ta', jew il-
preżentazzjoni onlajn minn kumpanija jew 
fergħa m'għandhiex taqbeż l-ispejjeż 
amministrattivi tal-forniment tas-servizz.

2. Kwalunkwe tariffa imposta mir-
reġistri, imsemmija fl-Artikolu 16, għar-
reġistrazzjoni onlajn ta', jew il-
preżentazzjoni onlajn minn kumpanija jew 
fergħa m'għandhiex taqbeż l-ispejjeż 
amministrattivi tal-forniment tas-servizz. 
Dawn it-tariffi jenħtieġ li jkunu suffiċjenti 
biex ikopru l-ispejjeż meħtieġa biex id-
dokumenti tal-kumpanija jsiru disponibbli 
pubblikament fir-reġistru bla ħlas.

Or. en

Emenda 133
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwalunkwe tariffa imposta mir-
reġistri, imsemmija fl-Artikolu 16, għar-
reġistrazzjoni onlajn ta', jew il-
preżentazzjoni onlajn minn kumpanija jew 

2. Kwalunkwe tariffa imposta mir-
reġistri, imsemmija fl-Artikolu 16, għar-
reġistrazzjoni onlajn ta', jew il-
preżentazzjoni onlajn minn kumpanija jew 
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fergħa m'għandhiex taqbeż l-ispejjeż 
amministrattivi tal-forniment tas-servizz.

fergħa m'għandhiex taqbeż l-ispejjeż 
amministrattivi tal-forniment tas-servizz. 
Dawn it-tariffi jenħtieġ li jkunu suffiċjenti 
biex ikopru l-ispiża relatata mal-fatt li d-
dokumenti tal-kumpanija fir-reġistru jsiru 
disponibbli pubblikament bla ħlas.

Or. en

Emenda 134
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13c - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwalunkwe tariffa imposta mir-
reġistri, imsemmija fl-Artikolu 16, għar-
reġistrazzjoni onlajn ta', jew il-
preżentazzjoni onlajn minn kumpanija jew 
fergħa m'għandhiex taqbeż l-ispejjeż 
amministrattivi tal-forniment tas-servizz.

2. Kwalunkwe tariffa imposta mir-
reġistri, imsemmija fl-Artikolu 16, għar-
reġistrazzjoni onlajn ta', jew il-
preżentazzjoni onlajn ta' dokumenti u/jew 
informazzjoni minn kumpanija jew fergħa 
m'għandhiex taqbeż l-ispejjeż 
amministrattivi tal-forniment tas-servizz.

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. ro

(Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – Artikolu 13c – paragrafu 2)

Ġustifikazzjoni

.

Emenda 135
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
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Artikolu 13c– paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwalunkwe tariffa imposta mir-
reġistri, imsemmija fl-Artikolu 16, għar-
reġistrazzjoni onlajn ta', jew il-
preżentazzjoni onlajn minn kumpanija jew 
fergħa m'għandhiex taqbeż l-ispejjeż 
amministrattivi tal-forniment tas-servizz.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. bg

Emenda 136
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn it-tlestija ta' proċedura stabbilita f'dan 
il-Kapitolu tirrikjedi pagament, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-pagament 
jista' jsir permezz ta' servizz ta' pagament 
disponibbli b'mod wiesa' f'servizzi ta' 
pagament transfruntiera.

Fejn it-tlestija ta' proċedura stabbilita f'dan 
il-Kapitolu tirrikjedi pagament, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-pagament 
jista' jsir permezz ta' servizz ta' pagament 
disponibbli b'mod wiesa' f'servizzi ta' 
pagament transfruntiera pprovduti minn 
istituzzjoni finanzjarja jew fornitur tal-
pagament stabbiliti fi Stat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test miżjud jintroduċi salvagwardja biex jiġu evitati l-frodi tat-taxxa jew il-ħasil tal-assi ta' 
oriġini illeċita bl-użu tas-servizzi finanzjarji offruti mill-fornituri li m'għandhom l-ebda 
kontroll fl-UE.

Emenda 137
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
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Artikolu 13d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn it-tlestija ta' proċedura stabbilita f'dan 
il-Kapitolu tirrikjedi pagament, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-pagament 
jista' jsir permezz ta' servizz ta' pagament 
disponibbli b'mod wiesa' f'servizzi ta' 
pagament transfruntiera.

Fejn it-tlestija ta' proċedura stabbilita f'dan 
il-Kapitolu tirrikjedi pagament, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-pagament 
jista' jsir permezz ta' servizz ta' pagament 
onlajn disponibbli b'mod wiesa' f'servizzi 
ta' pagament transfruntiera.

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. ro

Ġustifikazzjoni

.

Emenda 138
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn it-tlestija ta' proċedura stabbilita f'dan 
il-Kapitolu tirrikjedi pagament, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-pagament 
jista' jsir permezz ta' servizz ta' pagament 
disponibbli b'mod wiesa' f'servizzi ta' 
pagament transfruntiera.

Fejn it-tlestija ta' proċedura stabbilita f'dan 
il-Kapitolu tirrikjedi pagament, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-pagament 
jista' jsir permezz ta' servizz ta' pagament 
transfruntier li jippermetti l-
identifikazzjoni tal-pagatur.

Or. bg

Emenda 139
Enrico Gasbarra

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
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Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni li ġejja tkun 
disponibbli onlajn:

1. L-Istati Membri, kif previst mill-
Artikolu 10, għandhom jaħtru l-
awtoritajiet u/jew il-persuni jew il-korpi 
ta' reġistrazzjoni tal-kumpaniji u ta' 
depożitu ta' dokumenti u informazzjoni, 
biex jiżguraw li l-informazzjoni li ġejja 
tkun disponibbli onlajn:

Or. it

Emenda 140
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13e – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rekwiżiti li jirrelataw mal-użu ta' 
mudelli, inkluż informazzjoni dwar il-
liġijiet nazzjonali li jirregolaw l-użu u l-
kontenuti ta' dawn il-mudelli;

(b) rekwiżiti li jirrelataw mal-użu tal-
mudell Ewropew għar-reġistrazzjoni 
onlajn ta' kumpaniji; inkluż informazzjoni 
dwar il-liġijiet nazzjonali li jirregolaw l-
użu u l-kontenuti ta' dawn il-mudelli;

Or. en

Emenda 141
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13e – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rekwiżiti li jirrelataw mal-użu ta' 
mudelli, inkluż informazzjoni dwar il-
liġijiet nazzjonali li jirregolaw l-użu u l-

(b) rekwiżiti li jirrelataw mal-użu tal-
mudell Ewropew għar-reġistrazzjoni 
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kontenuti ta' dawn il-mudelli; onlajn ta' kumpaniji

Or. en

Emenda 142
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13e – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) rekwiżiti li jirrelataw mal-
awtentikazzjoni ta' dokumenti u 
informazzjoni li se jiġu sottomessi bħala 
parti mill-proċedura ta' reġistrazzjoni 
onlajn;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. bg

Emenda 143
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13e – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) regoli li jirrelataw mal-mezzi ta' 
identifikazzjoni meħtieġa bħala parti mir-
reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni onlajn.

(d) regoli li jirrelataw mal-mezzi ta' 
identifikazzjoni meħtieġa bħala parti mir-
reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni onlajn u 
informazzjoni dwar il-proċeduri ta' 
identifikazzjoni li ġew iċċertifikati mill-
Kummissjoni bħala li jissodisfaw l-ogħla 
livell ta' ċertezza.

Or. en

Emenda 144
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Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13e – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) regoli li jirrelataw mal-mezzi ta' 
identifikazzjoni meħtieġa bħala parti mir-
reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni onlajn.

(d) regoli li jirrelataw mal-mezzi ta' 
identifikazzjoni meħtieġa bħala parti mir-
reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni onlajn u 
informazzjoni dwar il-proċeduri ta' 
identifikazzjoni li ġew iċċertifikati mill-
Kummissjoni bħala li jissodisfaw l-ogħla 
livell ta' assigurazzjoni

Or. en

Emenda 145
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13e – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) regoli li jirrelataw mal-mezzi ta' 
identifikazzjoni meħtieġa bħala parti mir-
reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni onlajn.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. bg

Emenda 146
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13e – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 2. L-Istati Membri għandhom 
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jiżguraw li bħala minimu l-informazzjoni li 
ġejja tkun disponibbli rigward it-tipi ta' 
kumpaniji mniżżla fl-Anness IIA:

jiżguraw li bħala minimu l-informazzjoni li 
ġejja tkun disponibbli rigward it-tipi ta' 
kumpaniji mniżżla fl-Annessi I u IIA:

Or. en

Emenda 147
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13e – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-mezzi ta' identifikazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 13b, meħtieġa mill-
Istat Membru;

(c) il-mezzi ta' identifikazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 13b, meħtieġa mill-
Istat Membru u informazzjoni dwar skemi 
ta' identifikazzjoni ċċertifikati mill-
Kummissjoni bħala li jkunu kisbu l-ogħla 
livell ta' ċertezza;

Or. en

Emenda 148
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13e – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-mezzi ta' identifikazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 13b, meħtieġa mill-
Istat Membru;

(c) il-mezzi ta' identifikazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 13b, meħtieġa mill-
Istat Membru u informazzjoni dwar skemi 
ta' identifikazzjoni ċċertifikati mill-
Kummissjoni bħala li jkunu kisbu l-ogħla 
livell ta' assigurazzjoni;

Or. en
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Emenda 149
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13e – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
fis-siti web disponibbli mill-Portal Uniku 
Diġitali stabbilit mir-Regolament (UE) Nru 
[COM (2017) 256] (***). Jenħtieġ li l-
informazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti tal-
kwalità tal-Artikolu X ta' dak ir-
Regolament. Informazzjoni bħal din 
għandha tkun disponibbli f'lingwa uffiċjali 
tal-Unjoni li tinftiehem mill-ikbar 
maġġoranza ta' utenti transfruntiera u 
għandha tkun b'xejn.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
fis-siti web disponibbli mill-Portal Uniku 
Diġitali stabbilit mir-Regolament (UE) Nru 
[COM (2017) 256] (***). Jenħtieġ li l-
informazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti tal-
kwalità tal-Artikolu X ta' dak ir-
Regolament. Informazzjoni bħal din 
għandha tkun disponibbli fil-lingwi
uffiċjali kollha tal-Unjoni u għandha tkun 
b'xejn.

Or. en

Emenda 150
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13 – paragrafu 5(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-regoli, imsemmija fil-paragrafu 2, 
jistgħu jipprevedu wkoll dan li ġej:

(a) il-proċeduri biex tiġi vverifikata l-
ħatra ta' diretturi billi titqies l-iskwalifika 
ta' diretturi minn awtoritajiet kompetenti 
ta' Stati Membri oħra;

(b) il-proċeduri biex jiġi pprovdut ir-rwol 
ta' nutar jew ta' kwalunkwe persuna oħra 
jew korp ieħor involuti fil-proċess ta' 
reġistrazzjoni skont il-liġi nazzjonali 
applikabbli;
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(c) l-esklużjoni ta' reġistrazzjoni onlajn 
fejn il-kapital tal-ishma ta' kumpanija 
għandu jitħallas b'kontribuzzjonijiet in 
natura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi tal-Artikolu 13f(4) lit. e (Artikolu 13f(5b) ġdid) għandhom jiċċaraw li n-nutar jista' 
jkun involut mhux biss bil-għan li jippreżenta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, kif tista' 
tissuġġerixxi l-formulazzjoni attwali tal-Artikolu 13f(4) lit. e, iżda matul il-proċess kollu ta' 
formazzjoni ta' kumpanija (b'mod partikolari fir-rigward tal-istrument ta' kostituzzjoni u l-
istatut ta' assoċjazzjoni, li huma soġġetti għal awtentikazzjoni f'ħafna Stati Membri skont l-
Artikolu 10 tad-Direttiva (UE) 2017/1132).

Emenda 151
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta' kumpaniji 
tista' titwettaq onlajn mill-bidu sal-aħħar
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra jew korp ieħor li 
jkunu qed jittrattaw l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni, soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4). Madankollu,
l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jipprovdux proċeduri ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn għal dawk it-tipi ta' 
kumpaniji mniżżla fl-Anness I.

1. L-Istati Membri jistgħu jippermettu 
r-reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji 
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem l-awtorità ta' reġistrazzjoni
kompetenti biss bil-kundizzjoni li l-
Kummissjoni tkun iċċertifikat l-iskema ta' 
identifikazzjoni elettronika użata flimkien 
ma' proċedura ta' vidjokonferenza bħala 
li tkun kisbet l-ogħla livell ta' 
assigurazzjoni għall-identifikazzjoni tal-
persuni kollha li jkunu qed jieħdu sehem 
fl-amministrazzjoni, fis-superviżjoni jew 
fil-kontroll tal-kumpanija, tas-sidien 
benefiċjarji kollha u tal-persuni kollha 
awtorizzati li jirrappreżentaw lill-
kumpanija f'negozjati ma' partijiet terzi u 
fil-proċedimenti legali. Il-proċeduri ta' 
reġistrazzjoni onlajn jenħtieġ li jkunu 
awtorizzati biss għall-persuni fiżiċi u 
mhux għall-persuni ġuridiċi. L-Istati 
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Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jipprovdux proċeduri ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn għal dawk it-tipi ta' 
kumpaniji mniżżla fl-Anness I, u għal 
forom u setturi legali oħra tal-kumpanija 
meqjusa li jirrappreżentaw riskju kbir ta' 
attività frawdolenti.

Or. en

Emenda 152
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta' kumpaniji 
tista' titwettaq onlajn mill-bidu sal-aħħar
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra jew korp ieħor li 
jkunu qed jittrattaw l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni, soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4). Madankollu,
l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jipprovdux proċeduri ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn għal dawk it-tipi ta' 
kumpaniji mniżżla fl-Anness I.

1. L-Istati Membri jistgħu jippermettu 
r-reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji 
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem l-awtorità ta' reġistrazzjoni
kompetenti biss bil-kundizzjoni li l-
Kummissjoni tkun iċċertifikat l-iskema ta' 
identifikazzjoni elettronika użata, b'mod 
partikolari flimkien ma' proċedura ta' 
vidjokonferenza, bħala li tkun kisbet l-
ogħla livell ta' ċertezza għall-
identifikazzjoni tal-persuni kollha li jkunu 
qed jieħdu sehem fl-amministrazzjoni, fis-
superviżjoni jew fil-kontroll tal-
kumpanija, tas-sidien benefiċjarji kollha 
u tal-persuni kollha awtorizzati li 
jirrappreżentaw lill-kumpanija lejn 
partijiet terzi u fil-proċedimenti legali. Il-
proċeduri ta' reġistrazzjoni onlajn 
jenħtieġ li jkunu awtorizzati biss għall-
persuni fiżiċi u mhux għall-persuni 
ġuridiċi. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li ma jipprovdux proċeduri ta' 
reġistrazzjoni kompletament onlajn għal 
dawk it-tipi ta' kumpaniji mniżżla fl-
Anness I, u għal forom u setturi legali 
oħra tal-kumpanija meqjusa li 
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jirrappreżentaw riskju kbir ta' attività 
frawdolenti.

Or. en

Emenda 153
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta' kumpaniji
tista' titwettaq onlajn mill-bidu sal-aħħar 
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra jew korp ieħor li 
jkunu qed jittrattaw l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni, soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4). Madankollu, 
l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jipprovdux proċeduri ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn għal dawk it-tipi ta' 
kumpaniji mniżżla fl-Anness I.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni tal-kumpaniji 
elenkati fl-Anness IIA tista' titwettaq 
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant jidher fiżikament 
quddiem awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra jew korp ieħor li 
jkunu qed jittrattaw l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni, soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4). Madankollu, 
l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jipprovdu proċeduri ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn għal dawk it-tipi ta' 
kumpaniji mniżżla fl-Anness II.

L-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-
provvista ta' proċeduri ta' reġistrazzjoni 
onlajn lill-kumpaniji li jissodisfaw 
kwalunkwe wieħed mir-rekwiżiti li ġejjin:

(i) il-membri kollha huma persuni fiżiċi u 
residenti fi Stat Membru,

(ii) il-membri kollha jaġixxu għan-nom 
proprju tagħhom jew f'isimhom stess,

(iii) il-kumpanija hija stabbilita minn 
membru wieħed,

(iv) il-kontribuzzjonijiet kollha fil-kapital 
tal-ishma jitħallsu fi flus kontanti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ġustifikazzjoni

Is-soluzzjoni ta' nonparteċipazzjoni proposta mill-Kummissjoni tippermetti lill-Istati Membri 
jeskludu biss lill-kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata mill-proċedura ta' formazzjoni 
onlajn, peress li huma għandhom struttura aktar kumplessa.

Emenda 154
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta' kumpaniji 
tista' titwettaq onlajn mill-bidu sal-aħħar 
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra jew korp ieħor li 
jkunu qed jittrattaw l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni, soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4). Madankollu, 
l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jipprovdux proċeduri ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn għal dawk it-tipi ta' 
kumpaniji mniżżla fl-Anness I.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta' kumpaniji 
tista' titwettaq onlajn mill-bidu sal-aħħar 
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra jew korp ieħor li 
jkunu qed jittrattaw l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni, soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4). Il-fundaturi 
tal-kumpanija jew tal-kumpanija li għad 
trid tiġi stabbilita jeħtiġilhom ikollhom 
rabta suffiċjenti mal-istat li l-kumpanija 
se tiġi stabbilita skont il-liġi tiegħu.
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li ma jipprovdux proċedura ta' 
reġistrazzjoni kompletament onlajn għall-
każijiet li ġejjin.

(a) għar-reġistrazzjoni onlajn ta' 
kumpaniji minn entitajiet legali;

(b) għar-reġistrazzjoni onlajn minn 
rappreżentant;

(c) għat-tipi kollha ta' kumpaniji mniżżla 
fl-Anness II minbarra t-tipi ta' kumpaniji 
mniżżla fl-Anness IIA.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-istat fundatur jenħtieġ li tevita għażla opportunistika tal-ġurisdizzjoni. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu liberi li jeskludu ċerti forom legali mir-
reġistrazzjoni onlajn minħabba l-kumplessità tagħhom.

Emenda 155
Enrico Gasbarra

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta' kumpaniji 
tista' titwettaq onlajn mill-bidu sal-aħħar 
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra jew korp ieħor li 
jkunu qed jittrattaw l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni, soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4). Madankollu, 
l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jipprovdux proċeduri ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn għal dawk it-tipi ta'
kumpaniji mniżżla fl-Anness I.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta' kumpaniji li 
jagħmlu referenza għall-Anness IIA tista'
titwettaq onlajn mill-bidu sal-aħħar 
mingħajr il-bżonn li l-applikant 
neċessarjament jidher fiżikament quddiem 
awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra jew korp ieħor li 
jkunu qed jittrattaw l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni, soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4). Madankollu, 
l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jipprovdux proċeduri ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn anke għal dawk it-
tipi ta' kumpaniji mniżżla fl-Anness II. L-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jillimitaw l-opportunitajiet ta' aċċess 
għall-proċeduri ta' reġistrazzjoni onlajn 
lill-kumpaniji fejn il-membri kollha 
tagħhom ikunu persuni fiżiċi li jgħixu fi 
Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.

Or. it

Emenda 156
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
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Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta' kumpaniji 
tista' titwettaq onlajn mill-bidu sal-aħħar 
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra jew korp ieħor li 
jkunu qed jittrattaw l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni, soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4). Madankollu, 
l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jipprovdux proċeduri ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn għal dawk it-tipi ta' 
kumpaniji mniżżla fl-Anness I.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta' kumpaniji 
minn persuni fiżiċi tista' titwettaq onlajn 
mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-bżonn li l-
applikant jidher fiżikament quddiem 
awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra jew korp ieħor li 
jkunu qed jittrattaw, jagħmlu jew jassistu 
biex issir l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni, soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4). Madankollu, 
l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jipprovdux proċeduri ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn għal dawk it-tipi ta' 
kumpaniji mniżżla fl-Anness II minbarra 
dawk elenkati fl-Anness IIA. Ir-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji minn 
rappreżentanti għandha tiġi eskluża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prattika turi kemm il-prova dwar jekk kumpanija (barranija) ġietx stabbilita b'mod validu 
tista' tkun kumplessa, jekk din għadhiex teżisti u jekk il-persuna li taġixxi għandhiex fil-fatt id-
dritt li tirrappreżenta lill-kumpanija. Għalhekk, ir-reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji jenħtieġ 
li tkun disponibbli biss għal reġistrazzjonijiet minn persuni fiżiċi u mhux minn persuni 
ġuridiċi.

Emenda 157
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta' kumpaniji 
tista' titwettaq onlajn mill-bidu sal-aħħar 
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta' kumpaniji 
tista' titwettaq onlajn mill-bidu sal-aħħar 
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
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rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra jew korp ieħor li 
jkunu qed jittrattaw l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni, soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4). Madankollu, 
l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jipprovdux proċeduri ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn għal dawk it-tipi ta' 
kumpaniji mniżżla fl-Anness I.

rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra jew korp ieħor li 
jkunu qed jittrattaw l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni, soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

Or. en

Emenda 158
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, inkluż 
regoli dwar l-użu ta' mudelli, kif 
imsemmija fl-Artikolu 13g, u d-dokumenti 
u l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi 
rreġistrata kumpanija. Bħala parti minn 
dawn ir-regoli l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni onlajn tista' ssir 
billi jiġu sottomessi informazzjoni jew 
dokumenti f'format elettroniku, inkluż 
kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 
16a(4).

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, inkluż 
regoli dwar l-użu ta' mudelli, kif 
imsemmija fl-Artikolu 13g, u d-dokumenti 
u l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi 
rreġistrata kumpanija. Bħala parti minn 
dawn ir-regoli l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni onlajn tista' ssir 
billi jiġu sottomessi informazzjoni jew 
dokumenti f'format elettroniku, inkluż 
kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 
16a(4). Ir-rekwiżiti skont il-liġi nazzjonali 
applikabbli fir-rigward tal-awtentiċità, l-
akkuratezza u l-forma legali xierqa ta' 
kwalunkwe dokument jew informazzjoni 
ppreżentati għandhom jibqgħu mhux 
affettwati. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni onlajn titlesta 
fi żmien perjodu ta' ħmistax-il jum tax-
xogħol mill-aħħar ta' dan li ġej:

Or. en
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Emenda 159
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, inkluż 
regoli dwar l-użu ta' mudelli, kif 
imsemmija fl-Artikolu 13g, u d-dokumenti 
u l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi 
rreġistrata kumpanija. Bħala parti minn 
dawn ir-regoli l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni onlajn tista' ssir 
billi jiġu sottomessi informazzjoni jew 
dokumenti f'format elettroniku, inkluż 
kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 
16a(4).

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, inkluż 
regoli dwar l-użu ta' mudelli, kif 
imsemmija fl-Artikolu 13g, u d-dokumenti 
u l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi 
rreġistrata kumpanija. Bħala parti minn 
dawn ir-regoli l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni onlajn tista' ssir 
billi jiġu sottomessi informazzjoni jew 
dokumenti f'format elettroniku, inkluż 
kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 
16a(4). Ir-rekwiżiti skont il-liġi nazzjonali 
applikabbli fir-rigward tal-awtentiċità, l-
akkuratezza u l-forma legali xierqa ta' 
kwalunkwe informazzjoni jew dokument 
ippreżentati għandhom jibqgħu mhux 
affettwati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test miżjud għandu l-għan li jikkjarifika li r-rekwiżiti formali stabbiliti mil-liġi tal-Istat 
Membru ta' reġistrazzjoni jridu jiġu rrispettati meta jiġu ppreżentati dokumenti jew 
informazzjoni onlajn. Id-distinzjoni ċara eżistenti f'ħafna mill-Istati Membri bejn dokumenti 
awtentiċi (b'effett evidenzjarju sħiħ) u tipi oħra ta' dokumenti tibqa' mhux affettwata, għall-
benefiċċju tal-fiduċja tal-pubbliku u tal-affidabbiltà tar-reġistri kummerċjali.

Emenda 160
Jytte Guteland, Enrico Gasbarra, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
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Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, inkluż 
regoli dwar l-użu ta' mudelli, kif 
imsemmija fl-Artikolu 13g, u d-dokumenti 
u l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi 
rreġistrata kumpanija. Bħala parti minn 
dawn ir-regoli l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni onlajn tista' ssir 
billi jiġu sottomessi informazzjoni jew 
dokumenti f'format elettroniku, inkluż 
kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 
16a(4).

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, inkluż 
regoli dwar l-użu ta' mudelli, kif 
imsemmija fl-Artikolu 13g, u d-dokumenti 
u l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi 
rreġistrata kumpanija. Bħala parti minn 
dawn ir-regoli l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni onlajn tista' ssir 
billi jiġu sottomessi informazzjoni jew 
dokumenti f'format elettroniku, inkluż 
kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 
16a(4). Ir-rekwiżiti skont il-liġi nazzjonali 
applikabbli fir-rigward tal-awtentiċità, l-
akkuratezza u l-forma legali xierqa ta' 
kwalunkwe dokument jew informazzjoni 
ppreżentati għandhom jibqgħu mhux 
affettwati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Irid jiġi ċċarat li s-sottomissjoni ta' dokumenti ta' sostenn mill-fundaturi ma taffettwa l-ebda 
rekwiżit formali fil-liġi tal-Istat Membru li fih il-kumpanija għandha tiġi rreġistrata u lanqas
m'għandha twassal għal tnaqqis fir-rekwiżiti għall-prova tal-awtentiċità tad-dokumenti ta' 
sostenn.

Emenda 161
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, inkluż 
regoli dwar l-użu ta' mudelli, kif 

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, inkluż 
regoli dwar l-użu ta' mudelli, kif 
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imsemmija fl-Artikolu 13g, u d-dokumenti 
u l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi 
rreġistrata kumpanija. Bħala parti minn 
dawn ir-regoli l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni onlajn tista' ssir 
billi jiġu sottomessi informazzjoni jew 
dokumenti f'format elettroniku, inkluż 
kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 
16a(4).

imsemmija fl-Artikolu 13g, u d-dokumenti 
u l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi 
rreġistrata kumpanija. Bħala parti minn 
dawn ir-regoli l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni onlajn tista' ssir 
billi jiġu sottomessi informazzjoni jew 
dokumenti f'format elettroniku, inkluż 
kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 
16a(4). Ir-regoli nazzjonali li 
jikkonċernaw l-awtentiċità, il-veraċità u l-
forma tad-dokumenti u l-informazzjoni 
ppreżentati m'għandhomx jiġu affettwati.

Or. de

Emenda 162
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, inkluż 
regoli dwar l-użu ta' mudelli, kif 
imsemmija fl-Artikolu 13g, u d-dokumenti 
u l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi 
rreġistrata kumpanija. Bħala parti minn 
dawn ir-regoli l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni onlajn tista' 
ssir billi jiġu sottomessi informazzjoni jew 
dokumenti f'format elettroniku, inkluż 
kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 
16a(4).

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, inkluż 
regoli dwar l-użu ta' mudelli, kif 
imsemmija fl-Artikolu 13g, u d-dokumenti 
u l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi 
rreġistrata kumpanija. Bħala parti minn
dawn ir-regoli l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-proċeduri għas-sottomissjoni 
ta' informazzjoni jew dokumenti jiżguraw 
l-awtentiċità ta' din l-informazzjoni jew ta' 
dawn id-dokumenti.

Or. en

Emenda 163
Heidi Hautala
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, inkluż 
regoli dwar l-użu ta' mudelli, kif 
imsemmija fl-Artikolu 13g, u d-dokumenti 
u l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi 
rreġistrata kumpanija. Bħala parti minn 
dawn ir-regoli l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni onlajn tista' 
ssir billi jiġu sottomessi informazzjoni jew 
dokumenti f'format elettroniku, inkluż 
kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 
16a(4).

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, inkluż 
regoli dwar l-użu ta' mudelli, kif 
imsemmija fl-Artikolu 13g, u d-dokumenti 
u l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi 
rreġistrata kumpanija. Bħala parti minn 
dawn ir-regoli l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-proċeduri għas-sottomissjoni 
ta' informazzjoni jew dokumenti jiżguraw 
l-awtentiċità ta' din l-informazzjoni jew ta' 
dawn id-dokumenti.

Or. en

Emenda 164
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, inkluż 
regoli dwar l-użu ta' mudelli, kif 
imsemmija fl-Artikolu 13g, u d-dokumenti 
u l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi 
rreġistrata kumpanija. Bħala parti minn 
dawn ir-regoli l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni onlajn tista' ssir 
billi jiġu sottomessi informazzjoni jew 
dokumenti f'format elettroniku, inkluż 
kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, inkluż 
regoli dwar l-użu tal-mudelli Ewropej 
għar-reġistrazzjoni onlajn ta' kumpanija, 
kif imsemmija fl-Artikolu 13g, u d-
dokumenti u l-informazzjoni meħtieġa biex 
tiġi rreġistrata kumpanija. Bħala parti minn 
dawn ir-regoli l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni onlajn tista' ssir 
billi jiġu sottomessi informazzjoni jew 
dokumenti f'format elettroniku, inkluż 
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informazzjoni msemmija fl-Artikolu 
16a(4).

kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 
16a(4).

Or. en

Emenda 165
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proċeduri biex tiġi żgurata l-
kapaċità ġuridika tal-applikant u l-awtorità 
tagħhom li jirrappreżentaw il-kumpanija;

(a) il-proċeduri biex tiġi żgurata l-
kapaċità ġuridika tal-applikant;

Or. en

Emenda 166
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-mezzi għall-verifika tal-identità 
tal-persuna jew persuni li qed jirreġistraw 
il-kumpanija jew ir-rappreżentanti
tagħhom;

(b) il-mezzi għall-verifika tal-identità
tal-persuna jew persuni li qed jirreġistraw 
il-kumpanija u r-rappreżentanti tagħhom u 
l-persuni kollha li jkunu qed jieħdu 
sehem fl-amministrazzjoni, fis-
superviżjoni jew fil-kontroll tal-
kumpanija, is-sidien benefiċjarji kollha u 
l-persuni kollha awtorizzati li 
jirrappreżentaw lill-kumpanija f'negozjati 
ma' partijiet terzi u fil-proċedimenti legali

Or. en
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Emenda 167
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-mezzi għall-verifika tal-identità 
tal-persuna jew persuni li qed jirreġistraw 
il-kumpanija jew ir-rappreżentanti
tagħhom;

(b) il-mezzi għall-verifika tal-identità 
tal-persuna jew persuni li qed jirreġistraw 
il-kumpanija u r-rappreżentanti tagħhom u 
l-persuni kollha li jkunu qed jieħdu 
sehem fl-amministrazzjoni, fis-
superviżjoni jew fil-kontroll tal-
kumpanija, is-sidien benefiċjarji kollha u 
l-persuni kollha awtorizzati li 
jirrappreżentaw lill-kumpanija lejn 
partijiet terzi u fil-proċedimenti legali;

Or. en

Emenda 168
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-mezzi għall-verifika tal-identità 
tal-persuna jew persuni li qed jirreġistraw 
il-kumpanija jew ir-rappreżentanti 
tagħhom;

(b) il-mezzi għall-verifika tal-identità 
tal-persuna jew persuni li qed jirreġistraw 
il-kumpanija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi proposti huma bidliet konsegwenzjali għall-Artikolu 13f(1) skont liema l-
formazzjoni ta' kumpaniji onlajn minn rappreżentanti għandha tiġi eskluża.
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Emenda 169
Enrico Gasbarra

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-rekwiżiti li l-applikant juża 
servizzi fiduċjarji msemmija fir-
Regolament (UE) Nru 910/2014.

(c) ir-rekwiżiti li l-applikant juża 
servizzi fiduċjarji msemmija fir-
Regolament (UE) Nru 910/2014.

(d) il-proċeduri biex tiġi prevista l-verifika
ġudizzjarja, notarili u/jew amministrattiva 
minn qabel imsemmija fl-Artikolu 10.

Or. it

Emenda 170
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. (d) il-proċeduri li għandhom 
jipprevedu l-kontroll ġudizzjarju, notarili 
u/jew amministrattiv preventiv ipprovdut 
fl-Artikolu 10.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 10 tad-Direttiva (UE) 2017/1132 attwalment jipprevedi kontroll ġudizzjarju, 
notarili u/jew amministrattiv obbligatorju tal-istrument ta' kostituzzjoni ta' kumpanija, l-
istatuti tal-kumpanija u kwalunkwe emenda għal dawk id-dokumenti. Il-proċeduri onlajn 
jenħtieġ li ma jkunux eżentati minn din id-dispożizzjoni ġenerali fl-interess taċ-ċertezza legali.

Emenda 171
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-regoli, imsemmija fil-
paragrafu 2, jistgħu jipprevedu wkoll dan li 
ġej:

4. Ir-regoli, imsemmija fil-
paragrafu 2, għandhom jipprevedu wkoll 
dan li ġej:

Or. en

Emenda 172
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-regoli, imsemmija fil-
paragrafu 2, jistgħu jipprevedu wkoll dan li 
ġej:

4. Ir-regoli, imsemmija fil-
paragrafu 2, għandhom jipprevedu wkoll 
dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 10 tad-Direttiva (UE) 2017/1132 japplika wkoll meta kumpanija tiġi ffurmata 
permezz tal-proċedura ta' reġistrazzjoni onlajn. Peress li l-Artikolu 10 jibqa' mhux 
immodifikat u attwalment jippreskrivi kontroll ta' legalità preventiv obbligatorju, inkluż l-
isem, l-oġġett u l-istatut ta' assoċjazzjoni ta' kumpanija, f'din il-parti tal-Artikolu 13f(4) it-
terminu "għandhom" jidher li huwa aktar xieraq minn "jistgħu".

Emenda 173
Stefano Maullu

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) 4a. Ir-regoli, li jissemmew fil-
paragrafu 2, jistgħu jipprovdu għal dan li 
ġej:

(a) il-proċeduri sabiex tiġi vverifikata l-
ħatra tad-diretturi filwaqt li titqies l-
iskwalifika tad-diretturi mill-awtoritajiet 
kompetenti ta' Stati Membri oħra;

(b) il-proċeduri li jipprovdu għar-rwol ta' 
nutar jew kwalunkwe persuna jew korp 
ieħor involuti fil-proċess tar-reġistrazzjoni 
skont il-liġi nazzjonali applikabbli li 
jkunu ngħataw is-setgħa mill-Istati 
Membru biex jissottomettu applikazzjoni 
għar-reġistrazzjoni;

(c) iċ-ċirkostanzi li fihom l-esklużjoni tar-
reġistrazzjoni onlajn tista' tiġi eskluża fejn 
il-kapital tal-ishma ta' kumpanija se 
jitħallas b'kontribuzzjonijiet in natura.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Mhux l-Istati Membri kollha fi ħdan l-UE jipprovdu għall-intervent obbligatorju ta' nutar 
matul il-proċess tal-formazzjoni ta' kumpanija. Għal din ir-raġuni, il-paragrafu 5 (ġdid) tal-
Artikolu 13f juża t-terminu "jistgħu" minflok "għandhom". Fl-istess waqt, jenħtieġ li jiġi 
ċċarat li f'każ li fil-proċess tal-formazzjoni  jkunu involuti nutara, huma m'għandhomx 
jissottomettu biss l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, iżda huma responsabbli għall-proċess 
kollu tal-formazzjoni f'konformità mal-liġi nazzjonali applikabbli.

Emenda 174
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-proċeduri biex tiġi vverifikata l-
ħatra ta' diretturi billi titqies l-iskwalifika 
ta' diretturi minn awtoritajiet kompetenti 
ta' Stati Membri oħra;

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Inkorporata fl-emenda 8 minflok bħala paragrafu 5 ġdid fejn ir-regoli msemmija fl-
Artikolu 13(2) jistgħu jipprevedu wkoll dawn il-proċeduri.

Emenda 175
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-proċeduri biex jiġi prevedut l-
irwol ta' nutar jew ta' kwalunkwe persuna 
jew korp ieħor mandat mill-Istat Membru 
biex jippreżenta applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inkorporata fl-emenda 8 minflok bħala paragrafu 5 ġdid fejn ir-regoli msemmija fl-
Artikolu 13(2) jistgħu jipprevedu wkoll dawn il-proċeduri.

Emenda 176
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-proċeduri biex jiġi prevedut l-
irwol ta' nutar jew ta' kwalunkwe persuna 
jew korp ieħor mandat mill-Istat Membru 
biex jippreżenta applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni;

(e) il-proċeduri biex jiġi prevedut ir-
rwol ta' nutar jew ta' kwalunkwe persuna 
jew korp ieħor involuti fil-proċess ta' 
reġistrazzjoni skont il-liġi nazzjonali 
applikabbli;
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat il-kontroll preventiv tal-legalità tan-nutara, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkollhom il-possibbiltà li jinvolvu lin-nutara fil-proċess kollu tal-istabbiliment u mhux biss fil-
proċess li jinvolvi l-preżentazzjoni tar-reġistrazzjoni fir-reġistru tal-kummerċ.

Emenda 177
Enrico Gasbarra

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-proċeduri biex jiġi prevedut l-
irwol ta' nutar jew ta' kwalunkwe persuna 
jew korp ieħor mandat mill-Istat Membru 
biex jippreżenta applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni;

(e) il-proċeduri biex jiġi prevedut l-
irwol ta' nutar jew ta' kwalunkwe persuna 
jew korp ieħor involuti fil-proċess tar-
reġistrazzjoni skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali;

Or. it

Emenda 178
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) iċ-ċirkostanzi li fihom ir-
reġistrazzjoni onlajn tista' tiġi eskluża fejn 
il-kapital tal-ishma ta' kumpanija se 
jitħallas b'kontribuzzjonijiet in natura.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Inkorporata fl-emenda 8 minflok bħala paragrafu 5 ġdid fejn ir-regoli msemmija fl-
Artikolu 13(2) jistgħu jipprevedu wkoll dawn il-proċeduri.

Emenda 179
Enrico Gasbarra

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 4 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) iċ-ċirkostanzi li fihom ir-
reġistrazzjoni onlajn tista' tiġi eskluża fejn 
il-kapital tal-ishma ta' kumpanija se 
jitħallas b'kontribuzzjonijiet in natura.

(f) l-esklużjoni tal-possibbiltà ta' 
reġistrazzjoni onlajn, fejn il-kapital tal-
ishma ta' kumpanija se jitħallas 
b'kontribuzzjonijiet in natura.

Or. it

Emenda 180
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ir-regoli, imsemmija fil-
paragrafu 2, jistgħu jipprevedu wkoll dan 
li ġej:

(a) il-proċeduri biex tiġi vverifikata l-
ħatra ta' diretturi billi titqies l-iskwalifika 
ta' diretturi minn awtoritajiet kompetenti 
ta' Stati Membri oħra;

(b) il-proċeduri biex jiġi pprovdut ir-rwol 
ta' nutar jew ta' kwalunkwe persuna oħra 
jew korp ieħor involuti fil-proċess ta' 
reġistrazzjoni skont il-liġi nazzjonali 
applikabbli;
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(c) l-esklużjoni ta' reġistrazzjoni onlajn 
fejn il-kapital tal-ishma ta' kumpanija 
għandu jitħallas b'kontribuzzjonijiet in 
natura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi tal-Artikolu 13f(4) lit. e (Artikolu 13f(5b) ġdid) għandhom jiċċaraw li n-nutar jista' 
jkun involut mhux biss bil-għan li jippreżenta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, kif tista' 
tissuġġerixxi l-formulazzjoni attwali tal-Artikolu 13f(4) lit. e, iżda matul il-proċess kollu ta' 
formazzjoni ta' kumpanija (b'mod partikolari fir-rigward tal-istrument ta' kostituzzjoni u l-
istatut ta' assoċjazzjoni, li huma soġġetti għal awtentikazzjoni f'ħafna Stati Membri skont l-
Artikolu 10 tad-Direttiva (UE) 2017/1132).

Emenda 181
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri m'għadhomx 
jagħmlu r-reġistrazzjoni onlajn ta' 
kumpanija kundizzjonali fuq il-kisba ta' 
kwalunkwe liċenzja jew awtorizzazzjoni 
qabel tiġi rreġistrata l-kumpanija, ħlief 
meta tkun indispensabbli għall-kontroll 
xieraq ta' ċerti attivitajiet stabbiliti fil-liġi 
nazzjonali.

5. L-Istati Membri għandhom 
jirrikjedu l-verifika tal-identità tal-persuni 
kollha li jkunu qed jieħdu sehem fl-
amministrazzjoni, fis-superviżjoni jew fil-
kontroll tal-kumpanija, tas-sidien 
benefiċjarji kollha u tal-persuni kollha 
awtorizzati li jirrappreżentaw lill-
kumpanija f'negozjati ma' partijiet terzi u 
fil-proċedimenti legali.

Or. en

Emenda 182
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri m'għadhomx 
jagħmlu r-reġistrazzjoni onlajn ta' 
kumpanija kundizzjonali fuq il-kisba ta' 
kwalunkwe liċenzja jew awtorizzazzjoni 
qabel tiġi rreġistrata l-kumpanija, ħlief 
meta tkun indispensabbli għall-kontroll 
xieraq ta' ċerti attivitajiet stabbiliti fil-liġi 
nazzjonali.

5. L-Istati Membri għandhom 
jirrikjedu l-verifika tal-identità tal-persuni 
kollha li jkunu qed jieħdu sehem fl-
amministrazzjoni, fis-superviżjoni jew fil-
kontroll tal-kumpanija, tas-sidien 
benefiċjarji kollha u tal-persuni kollha 
awtorizzati li jirrappreżentaw lill-
kumpanija f'negozjati ma' partijiet terzi u 
fil-proċedimenti legali.

Or. en

Emenda 183
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni onlajn titlesta 
fi żmien perjodu ta' ħamest ijiem tax-
xogħol mill-aħħar ta' dan li ġej:

imħassar

(a) il-wasla tad-dokumenti u l-
informazzjoni meħtieġa kollha għand 
awtorità kompetenti jew, fejn applikabbli, 
għand persuna jew korp responsabbli taħt 
il-liġi nazzjonali li jipproċessa 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' 
kumpanija;

(b) il-pagament ta' tariffa ta' 
reġistrazzjoni, il-pagament fi flus kontanti 
għall-kapital tal-ishma jew, fejn pagament 
għall-kapital tal-ishma se jsir 
b'kontribuzzjoni in natura, kif prevedut 
taħt il-liġi nazzjonali.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikant jiġi mgħarraf immedjatament 
dwar ir-raġunijiet għal kwalunkwe 
dewmien, fejn, f'ċirkostanzi eċċezzjonali 
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debitament iġġustifikati, ikun impossibbli 
li jinżamm il-limitu ta' żmien.

Or. en

Emenda 184
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni onlajn titlesta 
fi żmien perjodu ta' ħamest ijiem tax-
xogħol mill-aħħar ta' dan li ġej:

imħassar

(a) il-wasla tad-dokumenti u l-
informazzjoni meħtieġa kollha għand 
awtorità kompetenti jew, fejn applikabbli, 
għand persuna jew korp responsabbli taħt 
il-liġi nazzjonali li jipproċessa 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' 
kumpanija;

(b) il-pagament ta' tariffa ta' 
reġistrazzjoni, il-pagament fi flus kontanti 
għall-kapital tal-ishma jew, fejn pagament 
għall-kapital tal-ishma se jsir 
b'kontribuzzjoni in natura, kif prevedut 
taħt il-liġi nazzjonali.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikant jiġi mgħarraf immedjatament 
dwar ir-raġunijiet għal kwalunkwe 
dewmien, fejn, f'ċirkostanzi eċċezzjonali 
debitament iġġustifikati, ikun impossibbli 
li jinżamm il-limitu ta' żmien.

Or. en

Emenda 185
Evelyn Regner
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
reġistrazzjoni onlajn titlesta fi żmien 
perjodu ta' ħamest ijiem tax-xogħol mill-
aħħar ta' dan li ġej:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
reġistrazzjoni onlajn titlesta fi żmien 
perjodu ta' ħmistax-il jum tax-xogħol mill-
aħħar ta' dan li ġej:

Or. en

Emenda 186
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13f – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
reġistrazzjoni onlajn titlesta fi żmien 
perjodu ta' ħamest ijiem tax-xogħol mill-
aħħar ta' dan li ġej:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
reġistrazzjoni onlajn titlesta fi żmien 
perjodu ta' għaxart ijiem tax-xogħol mill-
aħħar ta' dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza qasira ta' ħamest ijiem tax-xogħol biss għar-reġistrazzjoni onlajn hija qasira 
wisq biex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jipproċedu bil-kontroll ta' legalità fi ħdan l-
awtoritajiet kompetenti differenti fi Stat Membru wieħed u għall-koordinazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru l-ieħor.

Emenda 187
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g - titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13g
Mudelli għar-reġistrazzjoni ta' kumpaniji

imħassar

Or. en

Emenda 188
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13g
Mudelli għar-reġistrazzjoni ta' kumpaniji

imħassar

Or. en

Emenda 189
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13g
Mudelli għar-reġistrazzjoni ta' kumpaniji

Artikolu 13g
Mudelli Ewropej għar-reġistrazzjoni 
onlajn ta' kumpaniji

Or. en

Emenda 190
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
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Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jagħmlu mudelli disponibbli fuq il-portals 
tar-reġistrazzjoni jew is-siti web 
disponibbli permezz ta' portal uniku, 
għat-tipi ta' kumpaniji elenkati fl-Anness 
IIA. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jagħmlu disponibbli onlajn mudelli għar-
reġistrazzjoni ta' dawk it-tipi ta' 
kumpaniji mniżżla fl-Anness II minbarra 
dawk imniżżla fl-Anness IIA.

imħassar

Or. en

Emenda 191
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jagħmlu mudelli disponibbli fuq il-portals 
tar-reġistrazzjoni jew is-siti web 
disponibbli permezz ta' portal uniku, 
għat-tipi ta' kumpaniji elenkati fl-Anness 
IIA. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jagħmlu disponibbli onlajn mudelli għar-
reġistrazzjoni ta' dawk it-tipi ta' 
kumpaniji mniżżla fl-Anness II minbarra 
dawk imniżżla fl-Anness IIA.

imħassar

Or. en

Emenda 192
Emil Radev

Proposta għal direttiva
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
mudelli disponibbli fuq il-portals tar-
reġistrazzjoni jew is-siti web disponibbli 
permezz ta' portal uniku, għat-tipi ta' 
kumpaniji elenkati fl-Anness IIA. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jagħmlu disponibbli 
onlajn mudelli għar-reġistrazzjoni ta' dawk 
it-tipi ta' kumpaniji mniżżla fl-Anness II 
minbarra dawk imniżżla fl-Anness IIA.

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
mudelli ta' strument tal-kostituzzjoni
disponibbli fuq il-portals tar-reġistrazzjoni 
jew is-siti web disponibbli permezz ta' 
portal uniku, għat-tipi ta' kumpaniji 
elenkati fl-Anness IIA. L-Istati Membri 
jistgħu wkoll jagħmlu disponibbli onlajn 
mudelli ta' strument tal-kostituzzjoni għar-
reġistrazzjoni ta' dawk it-tipi ta' kumpaniji 
mniżżla fl-Anness II minbarra dawk 
imniżżla fl-Anness IIA.

Or. bg

Emenda 193
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
mudelli disponibbli fuq il-portals tar-
reġistrazzjoni jew is-siti web disponibbli 
permezz ta' portal uniku, għat-tipi ta' 
kumpaniji elenkati fl-Anness IIA. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jagħmlu disponibbli 
onlajn mudelli għar-reġistrazzjoni ta' dawk 
it-tipi ta' kumpaniji mniżżla fl-Anness II 
minbarra dawk imniżżla fl-Anness IIA.

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
dawk il-mudelli disponibbli fuq il-portals 
tar-reġistrazzjoni jew is-siti web 
disponibbli permezz ta' portal uniku, għat-
tipi ta' kumpaniji elenkati fl-Annessi I u 
IIA. L-Istati Membri jistgħu wkoll jagħmlu 
disponibbli onlajn mudelli għar-
reġistrazzjoni ta' dawk it-tipi ta' kumpaniji 
mniżżla fl-Anness II minbarra dawk 
imniżżla fl-Anness I u IIA.

Or. en

Emenda 194
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi mudell Ewropew għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji fil-
lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 195
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-mudelli, imsemmija 
f'paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jistgħu 
jintużaw minn applikanti bħala parti mill-
proċedura ta' reġistrazzjoni onlajn, 
imsemmija fl-Artikolu 13f. Meta dawk il-
mudelli jintużaw mill-applikant 
b'konformità mar-regoli msemmija fil-
punt (c) tal-Artikolu 13f(4), fejn 
applikabbli, ir-rekwiżit li l-istrumenti tal-
kostituzzjoni tal-kumpanija jkunu 
mfasslin u ċċertifikati f'għamla legali 
xierqa kif stabbilit fl-Artikolu 10 jitqies 
sodisfatt.

imħassar

Or. en

Emenda 196
Heidi Hautala
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-mudelli, imsemmija 
f'paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jistgħu 
jintużaw minn applikanti bħala parti mill-
proċedura ta' reġistrazzjoni onlajn, 
imsemmija fl-Artikolu 13f. Meta dawk il-
mudelli jintużaw mill-applikant 
b'konformità mar-regoli msemmija fil-
punt (c) tal-Artikolu 13f(4), fejn 
applikabbli, ir-rekwiżit li l-istrumenti tal-
kostituzzjoni tal-kumpanija jkunu 
mfasslin u ċċertifikati f'għamla legali 
xierqa kif stabbilit fl-Artikolu 10 jitqies 
sodisfatt.

imħassar

Or. en

Emenda 197
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-mudelli, imsemmija 
f'paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jistgħu 
jintużaw minn applikanti bħala parti mill-
proċedura ta' reġistrazzjoni onlajn, 
imsemmija fl-Artikolu 13f. Meta dawk il-
mudelli jintużaw mill-applikant 
b'konformità mar-regoli msemmija fil-
punt (c) tal-Artikolu 13f(4), fejn 
applikabbli, ir-rekwiżit li l-istrumenti tal-
kostituzzjoni tal-kumpanija jkunu 
mfasslin u ċċertifikati f'għamla legali 

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-mudelli, imsemmija 
f'paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jistgħu 
jintużaw minn applikanti bħala parti mill-
proċedura ta' reġistrazzjoni onlajn, 
imsemmija fl-Artikolu 13f.
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xierqa kif stabbilit fl-Artikolu 10 jitqies 
sodisfatt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' mudelli ma jimplikax kontroll tal-identità tal-partijiet, tal-kapaċità legali tagħhom u 
tal-fehim tagħhom tat-test lanqas tal-adegwatezza tiegħu għall-iskop maħsub. Dan bl-ebda 
mod mhu ekwivalenti għall-iffirmar ta' strument awtentiku taħt il-kontroll u l-parir legali ta' 
nutar, għalhekk jenħtieġ li ma jkunx biżżejjed biex jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 10 tad-
Direttiva (UE) 2017/1132.

Emenda 198
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-mudelli, imsemmija 
f'paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jistgħu 
jintużaw minn applikanti bħala parti mill-
proċedura ta' reġistrazzjoni onlajn, 
imsemmija fl-Artikolu 13f. Meta dawk il-
mudelli jintużaw mill-applikant 
b'konformità mar-regoli msemmija fil-
punt (c) tal-Artikolu 13f(4), fejn 
applikabbli, ir-rekwiżit li l-istrumenti tal-
kostituzzjoni tal-kumpanija jkunu 
mfasslin u ċċertifikati f'għamla legali 
xierqa kif stabbilit fl-Artikolu 10 jitqies 
sodisfatt.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-mudelli, imsemmija 
f'paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jistgħu 
jintużaw minn applikanti bħala parti mill-
proċedura ta' reġistrazzjoni onlajn, 
imsemmija fl-Artikolu 13f, u f'konformità 
mad-dispożizzjonijiet tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Madankollu, irid jiġi ċċarat li l-Istati Membri jenħtieġ li ma jiġux mċaħħda mill-possibbiltà li 
jipprevedu awtentikazzjoni notarili anke għal reġistrazzjoni onlajn bl-użu ta' mudelli.

Emenda 199
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Enrico Gasbarra

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g– paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-mudelli, imsemmija 
f'paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jistgħu 
jintużaw minn applikanti bħala parti mill-
proċedura ta' reġistrazzjoni onlajn, 
imsemmija fl-Artikolu 13f. Meta dawk il-
mudelli jintużaw mill-applikant 
b'konformità mar-regoli msemmija fil-
punt (c) tal-Artikolu 13f(4), fejn 
applikabbli, ir-rekwiżit li l-istrumenti tal-
kostituzzjoni tal-kumpanija jkunu 
mfasslin u ċċertifikati f'għamla legali 
xierqa kif stabbilit fl-Artikolu 10 jitqies 
sodisfatt.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-mudelli, imsemmija 
f'paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jistgħu 
jintużaw minn applikanti bħala parti mill-
proċedura ta' reġistrazzjoni onlajn, 
imsemmija fl-Artikolu 13f u b'konformità 
mad-dispożizzjonijiet tagħha.

Or. it

Emenda 200
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-mudelli, imsemmija 
f'paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jistgħu 
jintużaw minn applikanti bħala parti mill-
proċedura ta' reġistrazzjoni onlajn, 
imsemmija fl-Artikolu 13f. Meta dawk il-
mudelli jintużaw mill-applikant 
b'konformità mar-regoli msemmija fil-
punt (c) tal-Artikolu 13f(4), fejn 
applikabbli, ir-rekwiżit li l-istrumenti tal-
kostituzzjoni tal-kumpanija jkunu 

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-mudelli, imsemmija 
f'paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jistgħu 
jintużaw minn applikanti bħala parti mill-
proċedura ta' reġistrazzjoni onlajn, 
imsemmija fl-Artikolu 13f u f'konformità 
mar-regoli inklużi fih. L-użu tal-mudelli 
m'għandux ixekkel lill-Istati Membri milli 
jipprevedu r-rwol ta' nutar jew ta' 
kwalunkwe persuna jew korp ieħor 
involuti fil-proċess ta' reġistrazzjoni skont 
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mfasslin u ċċertifikati f'għamla legali 
xierqa kif stabbilit fl-Artikolu 10 jitqies 
sodisfatt.

il-liġi nazzjonali applikabbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment onlajn m'għandux isir mingħajr kontrolli preventivi obbligatorji tal-legalità 
anke jekk dan isir bl-użu tal-mudelli. Għalhekk, l-Istati Membri jenħtieġ li jkollhom il-
possibbiltà li jipprevedu ċertifikazzjoni f'għamla legali xierqa.

Emenda 201
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fuq portali jew siti web ta' 
reġistrazzjoni, li jiffurmaw parti mill-
Portal Diġitali Uniku, l-Istati Membri 
jistgħu jagħmlu disponibbli wkoll tipi 
oħra ta' mudelli ta' dokumenti meħtieġa 
għa-reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji.

Or. bg

Emenda 202
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom mill-
inqas jagħmlu l-mudelli disponibbli 
f'lingwa uffiċjali tal-Unjoni li tinftiehem 
mill-ikbar maġġoranza ta' utenti 

imħassar
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transfruntiera.

Or. en

Emenda 203
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom mill-
inqas jagħmlu l-mudelli disponibbli 
f'lingwa uffiċjali tal-Unjoni li tinftiehem 
mill-ikbar maġġoranza ta' utenti 
transfruntiera.

imħassar

Or. en

Emenda 204
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom mill-
inqas jagħmlu l-mudelli disponibbli 
f'lingwa uffiċjali tal-Unjoni li tinftiehem 
mill-ikbar maġġoranza ta' utenti 
transfruntiera.

imħassar

Or. en

Emenda 205
Enrico Gasbarra
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g– paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom mill-
inqas jagħmlu l-mudelli disponibbli 
f'lingwa uffiċjali tal-Unjoni li tinftiehem 
mill-ikbar maġġoranza ta' utenti 
transfruntiera.

3. L-Istati Membri għandhom mill-
inqas jagħmlu l-mudelli disponibbli 
f'lingwa uffiċjali oħra tal-Unjoni li 
tinftiehem mill-ikbar maġġoranza ta' utenti 
transfruntiera.

Or. it

Emenda 206
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sustanza tal-mudelli se tkun 
irregolata mil-liġi nazzjonali.

imħassar

Or. en

Emenda 207
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sustanza tal-mudelli se tkun 
irregolata mil-liġi nazzjonali.

imħassar

Or. en



AM\1162856MT.docx 123/159 PE627.805v01-00

MT

Emenda 208
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13g – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sustanza tal-mudelli se tkun 
irregolata mil-liġi nazzjonali.

4. Is-sustanza tal-mudelli għandha 
tinkludi r-rekwiżiti kollha rregolati mil-
liġi nazzjonali. Għal dan il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jikkomunikaw 
regolarment lill-Kummissjoni dwar 
kwalunkwe bidla fir-rekwiżiti nazzjonali 
tagħhom għar-reġistrazzjoni ta' 
kumpaniji elenkati fl-Annessi I u IIA li 
taffettwa l-kontenut tal-mudelli. F'tali 
każ, il-Kummissjoni għandha tadatta l-
mudelli Ewropej għar-reġistrazzjoni 
onlajn ta' kumpanija permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 209
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13h – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn Stati Membri jistabbilixxu 
regoli li jirrelataw mal-iskwalifika tad-
diretturi, imsemmija fil-punt (d) tal-
Artikolu 13f(4), ir-reġistru fejn il-
kumpanija għandha tiġi rreġistrata jista',
permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni 
tar-reġistri msemmija fl-Artikolu 22, jitlob 
konferma mir-reġistri ta' Stati Membri 
oħra dwar jekk il-persuna li se tinħatar 

1. L-Istati Membri għandhom 
iżommu lista aġġornata tad-diretturi
skwalifikati kollha u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal din il-lista bla ħlas permezz 
tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri 
msemmija fl-Artikolu 22. Tali sistema 
interkonnessa jenħtieġ li tippermetti t-
tiftix ta' persuni speċifiċi biex jiġi żvelat 
jekk dawn humiex inklużi fil-lista ta' 
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bħala direttur tal-kumpanija hix 
attwalment skwalifikata milli taġixxi 
bħala direttur f'dawk l-Istati Membri jew 
le. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, diretturi 
se jinkludu l-persuni kollha msemmija fl-
Artikolu 14(d).

diretturi skwalifikati minn xi Stat 
Membru. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, 
diretturi se jinkludu l-persuni kollha 
msemmija fl-Artikolu 14(d).

Or. en

Emenda 210
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13h – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn Stati Membri jistabbilixxu 
regoli li jirrelataw mal-iskwalifika tad-
diretturi, imsemmija fil-punt (d) tal-
Artikolu 13f(4), ir-reġistru fejn il-
kumpanija għandha tiġi rreġistrata jista',
permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni 
tar-reġistri msemmija fl-Artikolu 22, jitlob 
konferma mir-reġistri ta' Stati Membri 
oħra dwar jekk il-persuna li se tinħatar 
bħala direttur tal-kumpanija hix 
attwalment skwalifikata milli taġixxi 
bħala direttur f'dawk l-Istati Membri jew 
le. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, diretturi 
se jinkludu l-persuni kollha msemmija fl-
Artikolu 14(d).

1. L-Istati Membri għandhom 
iżommu lista aġġornata tad-diretturi
skwalifikati kollha u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal din il-lista bla ħlas permezz 
tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri 
msemmija fl-Artikolu 22. Is-sistema ta' 
interkonnessjoni għandha tippermetti 
tfittxijiet ta' persuni speċifiċi biex jiġi 
żvelat jekk dawn humiex inklużi fil-lista 
ta' diretturi skwalifikati minn xi Stat 
Membru. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, 
diretturi se jinkludu l-persuni kollha 
msemmija fl-Artikolu 14(d).

Or. en

Emenda 211
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13h - paragrafu 2



AM\1162856MT.docx 125/159 PE627.805v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
l-arranġamenti neċessarji biex jiżguraw li 
r-reġistri tagħhom jistgħu jipprovdu, 
permezz tas-sistema msemmija fl-Artikolu 
22, l-informazzjoni msemmija f'paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu u fir-rigward ta' liema 
perjodu hija fis-seħħ kwalunkwe 
skwalifika. Din l-informazzjoni għandha 
tiġi pprovduta għall-finijiet tar-
reġistrazzjoni u l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu wkoll ir-raġunijiet għall-
iskwalifika.

2. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
l-arranġamenti neċessarji biex jiżguraw li 
r-reġistri tagħhom jistgħu jipprovdu 
mingħajr dewmien bla bżonn, permezz 
tas-sistema msemmija fl-Artikolu 22, l-
informazzjoni msemmija f'paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu u fir-rigward ta' liema 
perjodu hija fis-seħħ kwalunkwe 
skwalifika. Din l-informazzjoni għandha 
tiġi pprovduta għall-finijiet tar-
reġistrazzjoni u l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu wkoll ir-raġunijiet għall-
iskwalifika.

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. ro

Emenda 212
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13i
Preżentazzjoni onlajn minn kumpaniji

Artikolu 13i
Preżentazzjoni onlajn ta' dokumenti u 
informazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Istati Membri, il-preżentazzjoni onlajn tad-dokumenti u l-informazzjoni rilevanti lir-
reġistri kummerċjali ma ssirx "minn kumpaniji", iżda, pereżempju, issir direttament min-
nutara f'konformità mal-prinċipju ta' punt uniku ta' kuntatt.

Emenda 213
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Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13i
Preżentazzjoni onlajn minn kumpaniji

Artikolu 13i
Preżentazzjoni onlajn ta' dokumenti u 
informazzjoni

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa biex tinżamm il-loġika tat-test.

Emenda 214
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13i
Preżentazzjoni onlajn minn kumpaniji

Artikolu 13i
Preżentazzjoni onlajn għall-kumpaniji

Or. de

Emenda 215
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kumpaniji jkunu jistgħu jissottomettu
onlajn id-dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 14, inkluż 
kwalunkwe modifika tagħhom, lir-reġistru 
fil-limitu ta' żmien ipprevedut mil-liġijiet 
tal-Istat Membru fejn se tiġi rreġistrata l-
kumpanija. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li tali preżentazzjoni tista' ssir 
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
tiegħu, jidher fiżikament quddiem awtorità 
kompetenti jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li jindirizza l-
preżentazzjoni onlajn, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
l-preżentazzjoni onlajn tad-dokumenti u l-
informazzjoni, kif imsemmija fl-Artikolu 
14, inkluż kwalunkwe modifika tagħhom, 
biss jekk il-Kummissjoni tkun iċċertifikat 
l-iskema ta' identifikazzjoni elettronika u 
s-sistema tal-għoti ta' informazzjoni bħala 
li jissodisfaw l-ogħla standard ta' 
assigurazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li tali preżentazzjoni tista' ssir 
onlajn u mingħajr il-bżonn li l-applikant, 
jew ir-rappreżentant tiegħu, jidher 
fiżikament quddiem il-korp jew l-awtorità
li jindirizzaw il-preżentazzjoni onlajn, biss 
flimkien ma' proċedura ċċertifikata mill-
Kummissjoni bħala li tilħaq l-ogħla livell 
ta' assigurazzjoni biex tivverifika l-
awtentiċità tad-dokumenti u tidentifika 
kwalunkwe persuna ġdida jew il-persuni 
ġodda kollha li jkunu qed jieħdu sehem fl-
amministrazzjoni, fis-superviżjoni jew fil-
kontroll tal-kumpanija, is-sidien 
benefiċjarji kollha u l-persuni kollha 
awtorizzati li jirrappreżentaw lill-
kumpanija f'negozjati ma' partijiet terzi u 
fil-proċedimenti legali, soġġett għad-
dispożizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4). 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
oriġini u l-integrità tad-dokumenti 
sottomessi onlajn tista' tiġi vverifikata 
b'mod elettroniku.

Or. en

Emenda 216
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li L-Istati Membri għandhom jippermettu l-
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kumpaniji jkunu jistgħu jissottomettu
onlajn id-dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 14, inkluż 
kwalunkwe modifika tagħhom, lir-reġistru 
fil-limitu ta' żmien ipprevedut mil-liġijiet 
tal-Istat Membru fejn se tiġi rreġistrata l-
kumpanija. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li tali preżentazzjoni tista' ssir 
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
tiegħu, jidher fiżikament quddiem awtorità 
kompetenti jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li jindirizza l-
preżentazzjoni onlajn, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

preżentazzjoni onlajn tad-dokumenti u l-
informazzjoni, kif imsemmija fl-Artikolu 
14, inkluż kwalunkwe modifika tagħhom, 
biss jekk il-Kummissjoni tkun iċċertifikat 
l-iskema ta' identifikazzjoni elettronika u 
s-sistema tal-għoti ta' informazzjoni bħala 
li jissodisfaw l-ogħla standard ta' ċertezza. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali 
preżentazzjoni tista' ssir onlajn u mingħajr 
il-bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
tiegħu, jidher fiżikament quddiem il-korp 
jew l-awtorità li jindirizzaw il-
preżentazzjoni onlajn, biss flimkien ma' 
proċedura ċċertifikata mill-Kummissjoni 
bħala li tilħaq l-ogħla livell ta' ċertezza 
biex tivverifika l-awtentiċità tad-
dokumenti u tidentifika kwalunkwe 
persuna ġdida jew il-persuni ġodda kollha 
li jkunu qed jieħdu sehem fl-
amministrazzjoni, fis-superviżjoni jew fil-
kontroll tal-kumpanija, is-sidien 
benefiċjarji kollha u l-persuni kollha 
awtorizzati li jirrappreżentaw lill-
kumpanija lejn partijiet terzi u fil-
proċedimenti legali, soġġett għad-
dispożizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

Or. en

Emenda 217
Enrico Gasbarra

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kumpaniji jkunu jistgħu jissottomettu 
onlajn id-dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 14, inkluż 
kwalunkwe modifika tagħhom, lir-reġistru 
fil-limitu ta' żmien ipprevedut mil-liġijiet 
tal-Istat Membru fejn se tiġi rreġistrata l-
kumpanija. L-Istati Membri għandhom 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kumpaniji jkunu jistgħu jissottomettu 
onlajn id-dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 14, inkluż 
kwalunkwe modifika tagħhom, lir-reġistru 
fil-limitu ta' żmien ipprevedut mil-liġijiet 
tal-Istat Membru fejn se tiġi rreġistrata l-
kumpanija. L-Istati Membri għandhom 
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jiżguraw li tali preżentazzjoni tista' ssir 
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
tiegħu, jidher fiżikament quddiem awtorità 
kompetenti jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li jindirizza l-
preżentazzjoni onlajn, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

jiżguraw li tali preżentazzjoni tista' ssir 
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
tiegħu, jidher fiżikament quddiem awtorità 
kompetenti jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li jindirizza l-
preżentazzjoni onlajn, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4). 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
oriġini u l-integrità tad-dokumenti 
sottomessi onlajn tista' tiġi vverifikata 
b'mod elettroniku. Ir-rekwiżiti previsti 
mil-leġiżlazzjoni nazzjonali fir-rigward 
tal-awtentiċità, il-preċiżjoni u l-forma 
legali xierqa ta' kwalunkwe informazzjoni 
jew dokument li jiġu sottomessi għadhom 
mingħajr preġudizzju.

Or. it

Emenda 218
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kumpaniji jkunu jistgħu jissottomettu 
onlajn id-dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 14, inkluż 
kwalunkwe modifika tagħhom, lir-reġistru 
fil-limitu ta' żmien ipprevedut mil-liġijiet 
tal-Istat Membru fejn se tiġi rreġistrata l-
kumpanija. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li tali preżentazzjoni tista' ssir 
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
tiegħu, jidher fiżikament quddiem awtorità 
kompetenti jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li jindirizza l-
preżentazzjoni onlajn, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 14, inkluż 
kwalunkwe modifika tagħhom, ikunu 
jistgħu jiġu sottomessi onlajn lir-reġistru 
fil-limitu ta' żmien ipprevedut mil-liġijiet 
tal-Istat Membru fejn se tiġi rreġistrata l-
kumpanija. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li tali preżentazzjoni tista' ssir 
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
tiegħu, jidher fiżikament quddiem awtorità 
kompetenti jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li jindirizza, 
jagħmel jew jgħin biex issir il-
preżentazzjoni onlajn, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4). 
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli ddettaljati għall-preżentazzjoni 
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onlajn ta' dokumenti u informazzjoni. L-
Artikolu 13f(3) sa (5) għandu japplika 
mutatis mutandis.

Or. en

Emenda 219
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kumpaniji jkunu jistgħu jissottomettu 
onlajn id-dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 14, inkluż 
kwalunkwe modifika tagħhom, lir-reġistru 
fil-limitu ta' żmien ipprevedut mil-liġijiet 
tal-Istat Membru fejn se tiġi rreġistrata l-
kumpanija. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li tali preżentazzjoni tista' ssir 
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
tiegħu, jidher fiżikament quddiem awtorità 
kompetenti jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li jindirizza l-
preżentazzjoni onlajn, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 14, inkluż 
kwalunkwe modifika tagħhom, ikunu 
jistgħu jiġu sottomessi onlajn lir-reġistru 
fil-limitu ta' żmien ipprevedut mil-liġijiet 
tal-Istat Membru fejn se tiġi rreġistrata l-
kumpanija. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li tali preżentazzjoni tista' ssir 
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
tiegħu, jidher fiżikament quddiem awtorità 
kompetenti jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li jindirizza, 
jagħmel jew jgħin biex issir il-
preżentazzjoni onlajn, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Istati Membri li taw mandat lill-intermedjarji biex iwettqu kontroll ta' 
legalità preventiv ta' tranżazzjonijiet korporattivi materjali, jippermettu wkoll li jinżamm l-
involviment tagħom bħan-nutara.

Emenda 220
Angelika Niebler



AM\1162856MT.docx 131/159 PE627.805v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kumpaniji jkunu jistgħu jissottomettu 
onlajn id-dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 14, inkluż 
kwalunkwe modifika tagħhom, lir-reġistru 
fil-limitu ta' żmien ipprevedut mil-liġijiet 
tal-Istat Membru fejn se tiġi rreġistrata l-
kumpanija. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li tali preżentazzjoni tista' ssir 
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
tiegħu, jidher fiżikament quddiem awtorità 
kompetenti jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li jindirizza l-
preżentazzjoni onlajn, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 14, inkluż 
kwalunkwe modifika tagħhom, ikunu 
jistgħu jiġu ppreżentati lir-reġistru fil-
limitu ta' żmien ipprevedut mil-liġijiet tal-
Istat Membru fejn se tiġi rreġistrata l-
kumpanija. L-Istati Membri għandhom
jiżguraw li tali preżentazzjoni tista' ssir 
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
tiegħu, jidher fiżikament quddiem awtorità 
kompetenti jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li jindirizza l-
preżentazzjoni onlajn, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

Or. de

Emenda 221
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kumpaniji jkunu jistgħu jissottomettu 
onlajn id-dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 14, inkluż 
kwalunkwe modifika tagħhom, lir-reġistru 
fil-limitu ta' żmien ipprevedut mil-liġijiet 
tal-Istat Membru fejn se tiġi rreġistrata l-
kumpanija. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li tali preżentazzjoni tista' ssir 
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 14, inkluż 
kwalunkwe modifika tagħhom, ikunu 
jistgħu jiġu sottomessi onlajn lir-reġistru 
fil-limitu ta' żmien ipprevedut mil-liġijiet 
tal-Istat Membru fejn se tiġi rreġistrata l-
kumpanija. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li tali preżentazzjoni tista' ssir 
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
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tiegħu, jidher fiżikament quddiem awtorità 
kompetenti jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li jindirizza l-
preżentazzjoni onlajn, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

tiegħu, jidher fiżikament quddiem awtorità 
kompetenti jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li jindirizza l-
preżentazzjoni onlajn, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa biex tinżamm il-loġika tat-test.

Emenda 222
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Mady Delvaux, Evelyne 
Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
oriġini u l-integrità tad-dokumenti 
sottomessi onlajn tista' tiġi vverifikata 
b'mod elettroniku.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
oriġini u l-integrità tad-dokumenti 
sottomessi onlajn tista' tiġi vverifikata 
b'mod elettroniku; ir-rekwiżiti skont il-liġi 
nazzjonali applikabbli fir-rigward tal-
awtentiċità, l-akkuratezza u l-forma legali 
xierqa ta' kwalunkwe informazzjoni jew 
dokument ippreżentati għandhom jibqgħu 
mhux affettwati.

Or. en

Emenda 223
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
oriġini u l-integrità tad-dokumenti 
sottomessi onlajn tista' tiġi vverifikata 
b'mod elettroniku.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
oriġini u l-integrità tad-dokumenti 
sottomessi onlajn tista' tiġi vverifikata 
b'mod elettroniku. Ir-rekwiżiti skont il-liġi 
nazzjonali applikabbli fir-rigward tal-
awtentiċità, l-akkuratezza u l-forma legali 
xierqa ta' kwalunkwe informazzjoni jew 
dokument ippreżentati għandhom jibqgħu 
mhux affettwati.

Or. en

Emenda 224
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
oriġini u l-integrità tad-dokumenti 
sottomessi onlajn tista' tiġi vverifikata 
b'mod elettroniku.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
oriġini u l-integrità tad-dokumenti 
sottomessi onlajn tista' tiġi vverifikata 
b'mod elettroniku. Ir-rekwiżiti skont il-liġi 
nazzjonali applikabbli fir-rigward tal-
awtentiċità, l-akkuratezza u l-forma legali 
xierqa ta' kwalunkwe informazzjoni jew 
dokument ippreżentati għandhom jibqgħu 
mhux affettwati.

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa biex tinżamm il-loġika tat-test.

Emenda 225
Angelika Niebler



PE627.805v01-00 134/159 AM\1162856MT.docx

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
oriġini u l-integrità tad-dokumenti 
sottomessi onlajn tista' tiġi vverifikata 
b'mod elettroniku.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
oriġini u l-integrità tad-dokumenti 
sottomessi onlajn tista' tiġi vverifikata 
b'mod elettroniku. Ir-regoli nazzjonali li 
jikkonċernaw l-awtentiċità, il-veraċità u l-
forma tad-dokumenti u l-informazzjoni 
ppreżentati m'għandhomx jiġu affettwati.

Or. de

Emenda 226
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli ddettaljati għall-preżentazzjoni 
onlajn ta' dokumenti u informazzjoni. Il-
paragrafi 3 sa 5 tal-Artikolu 13f 
għandhom japplikaw kif xieraq.

Or. en

Emenda 227
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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1a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati fir-rigward 
tal-preżentazzjoni onlajn ta' dokumenti u 
informazzjoni.

Or. de

Emenda 228
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2017/1132
Artikolu 13i – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 1a 
(ġdid), għandhom jipprevedu tal-anqas 
dan li ġej:

(a) il-proċeduri biex tiġi żgurata l-
kapaċità ġuridika tal-applikant u l-
awtorità tagħhom li jirrappreżentaw il-
kumpanija;

(b) il-mezzi għall-verifika tal-identità tal-
persuna jew persuni li qed jirreġistraw il-
kumpanija jew ir-rappreżentanti 
tagħhom;

(c) ir-rekwiżiti li l-applikant juża servizzi 
fiduċjarji msemmija fir-Regolament (UE) 
Nru 910/2014.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 13i jenħtieġ li jiġu allinjati mad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 13f fir-rigward tar-reġistrazzjoni onlajn tal-kumpaniji.

Emenda 229
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
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Direttiva 2017/1132
Artikolu 13i - paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 1a 
(ġdid), jistgħu jipprevedu wkoll dan li ġej:

(a) il-proċeduri biex tiġi żgurata l-legalità, 
il-validità u l-affidabbiltà tad-dokumenti u 
tal-informazzjoni ppreżentati;

(b) il-proċeduri biex jiġi pprovdut ir-rwol 
ta' nutar jew ta' kwalunkwe persuna jew 
korp ieħor inkarigati bil-preżentazzjoni ta' 
dokumenti u informazzjoni skont il-liġi 
nazzjonali applikabbli;

Or. de

Emenda 230
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu 
lil ċerti kumpaniji jew lill-kumpaniji 
kollha jissottomettu d-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
kollha jew uħud minnhom onlajn.";

imħassar

Or. en

Emenda 231
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu 
lil ċerti kumpaniji jew lill-kumpaniji 
kollha jissottomettu d-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
kollha jew uħud minnhom onlajn.";

imħassar

Or. en

Emenda 232
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 13i – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu lil 
ċerti kumpaniji jew lill-kumpaniji kollha 
jissottomettu d-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
kollha jew uħud minnhom onlajn.";

2. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu lil 
ċerti kumpaniji jew lill-kumpaniji kollha 
jissottomettu d-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
kollha jew uħud minnhom onlajn."; Ir-
regoli nazzjonali li jikkonċernaw l-
awtentiċità, il-veraċità u l-forma tad-
dokumenti u l-informazzjoni ppreżentati 
m'għandhomx jiġu affettwati.

Or. de

Emenda 233
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 16a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dokumenti u l-informazzjoni kollha 
msemmija fl-Artikolu 14, irrispettivament 
mill-mezzi li permezz tagħhom jiġu 

Id-dokumenti u l-informazzjoni kollha 
msemmija fl-Artikolu 14, irrispettivament 
mill-mezzi li permezz tagħhom jiġu 
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sottomessi, għandhom jinżammu fil-fajl 
fir-reġistru jew jiddaħħlu dirett fih f'format 
elettroniku. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistru jibdel dawk id-
dokumenti u l-informazzjoni kollha li 
jkunu ppreżentati f'forma stampata, f'forma 
elettronika.

sottomessi, għandhom jinżammu fil-fajl 
fir-reġistru jew jiddaħħlu dirett fih f'format 
elettroniku. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistru jibdel dawk id-
dokumenti u l-informazzjoni kollha li 
jkunu ppreżentati f'forma stampata, f'forma 
elettronika mill-aktar fis possibbli.

Or. bg

Emenda 234
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 16a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-prezz biex tinkiseb kopja tad-
dokumenti u l-informazzjoni kollha 
msemmija fl-Artikolu 14 jew ta' parti 
minnhom, sew jekk f'forma stampata kif 
ukoll permezz ta' mezzi elettroniċi,
m'għandux ikun aktar mill-ispejjeż 
amministrattivi relatati magħhom.

2. Kopji tad-dokumenti jew tal-
informazzjoni kollha jew ta' parti 
minnhom imsemmija fl-Artikolu 14 
jistgħu jinkisbu permezz ta' mezzi 
elettroniċi bla ħlas. Il-prezz biex tinkiseb 
kopja tad-dokumenti u l-informazzjoni 
kollha msemmija fl-Artikolu 14 jew ta' 
parti minnhom f'forma stampata 
m'għandux ikun aktar mill-ispejjeż 
amministrattivi relatati magħhom

Or. en

Emenda 235
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 16a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-prezz biex tinkiseb kopja tad-
dokumenti u l-informazzjoni kollha 
msemmija fl-Artikolu 14 jew ta' parti 
minnhom, sew jekk f'forma stampata kif 

2. Kopji tad-dokumenti jew tal-
informazzjoni kollha jew ta' parti 
minnhom imsemmija fl-Artikolu 14 
jistgħu jinkisbu permezz ta' mezzi 
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ukoll permezz ta' mezzi elettroniċi,
m'għandux ikun aktar mill-ispejjeż 
amministrattivi relatati magħhom.

elettroniċi bla ħlas. Il-prezz biex tinkiseb 
kopja tad-dokumenti u l-informazzjoni 
kollha msemmija fl-Artikolu 14 jew ta' 
parti minnhom f'forma stampata 
m'għandux ikun aktar mill-ispejjeż 
amministrattivi relatati magħhom.

Or. en

Emenda 236
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8 – punt a
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kopji f'forma elettronika tad-
dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 14 għandhom ikunu wkoll 
disponibbli pubblikament permezz tas-
sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri. L-
Istati Membri jistgħu jagħmlu disponibbli 
wkoll dokumenti u informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 14 għal tipi ta' 
kumpaniji minbarra dawk imniżżla fl-
Anness II.";

1. Il-kopji f'forma elettronika tad-
dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 14 għandhom ikunu wkoll 
disponibbli pubblikament permezz tas-
sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri. L-
Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli wkoll dokumenti u 
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 
għal tipi ta' kumpaniji minbarra dawk 
imniżżla fl-Anness II.";

Or. en

Emenda 237
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffi imposti għall-kisba tad-
dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 14 permezz tas-sistema ta' 

1. L-ebda tariffa m'għandha tiġi 
imposta għall-kisba tad-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 
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interkonnessjoni tar-reġistri m'għandhomx 
ikunu ogħla mill-ispejjeż amministrattivi 
tagħhom.

b'mod elettroniku permezz tas-sistema ta' 
interkonnessjoni tar-reġistri.

Or. en

Emenda 238
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffi imposti għall-kisba tad-
dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 14 permezz tas-sistema ta' 
interkonnessjoni tar-reġistri m'għandhomx 
ikunu ogħla mill-ispejjeż amministrattivi 
tagħhom.

1. L-ebda tariffa m'għandha tiġi 
imposta għall-kisba tad-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 
b'mod elettroniku permezz tas-sistema ta' 
interkonnessjoni tar-reġistri.

Or. en

Emenda 239
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (ċ)
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-istatus legali tal-kumpanija, bħal 
fejn hija magħluqa, maqtugħa mir-reġistru, 
likwidata, xolta, ekonomikament attiva jew 
inattiva kif definit mil-liġi nazzjonali u fejn 
disponibbli fir-reġistri nazzjonali;

(e) l-istatus legali tal-kumpanija, bħal 
fejn hija magħluqa, maqtugħa mir-reġistru, 
xolta, taħt proċedura ta' insolvenza,
ekonomikament attiva jew inattiva kif 
definit mil-liġi nazzjonali u fejn 
disponibbli fir-reġistri nazzjonali;

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
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kollu.)

Or. ro

Emenda 240
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) in-numru ta' impjegati tal-
kumpanija, fejn dan huwa disponibbli fid-
dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-kumpanija 
kif meħtieġ mil-liġi nazzjonali;

(g) in-numru ta' impjegati tal-
kumpanija, u dettalji dwar kwalunkwe 
arranġament ta' informazzjoni, ta' 
konsultazzjoni jew ta' parteċipazzjoni 
għall-ħaddiema konkluż abbażi ta' 
proċeduri ddefiniti mid-dritt tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 241
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) in-numru ta' impjegati tal-
kumpanija, fejn dan huwa disponibbli fid-
dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-kumpanija 
kif meħtieġ mil-liġi nazzjonali;

(g) in-numru ta' impjegati tal-
kumpanija, u dettalji dwar kwalunkwe 
arranġament ta' informazzjoni, ta' 
konsultazzjoni jew ta' parteċipazzjoni 
għall-ħaddiema konkluż abbażi ta' 
proċeduri ddefiniti mid-dritt tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 242
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner, Evelyne 
Gebhardt
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) in-numru ta' impjegati tal-
kumpanija, fejn dan huwa disponibbli fid-
dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-kumpanija 
kif meħtieġ mil-liġi nazzjonali;

(g) in-numru ta' impjegati tal-
kumpanija, fejn dan huwa disponibbli fid-
dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-kumpanija 
kif meħtieġ mil-liġi nazzjonali u tal-
Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tat-trasparenza u biex jippromwovu l-fiduċja fi tranżazzjonijiet ta' negozju, inkluż 
dawk ta' natura transfruntiera fi ħdan is-Suq Uniku, huwa importanti li l-investituri, il-
partijiet ikkonċernati, l-imsieħba soċjali u l-awtoritajiet ikunu jistgħu jaċċessaw b'mod faċli l-
informazzjoni ta' kumpanija.

Emenda 243
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) informazzjoni dwar kwalunkwe 
fergħa miftuħa mill-kumpanija fi Stat 
Membru ieħor inkluż l-isem, in-numru tar-
reġistrazzjoni, l-EUID u l-Istat Membru 
fejn hija rreġistrata l-fergħa.

(i) informazzjoni dwar kwalunkwe 
fergħa miftuħa mill-kumpanija fi Stat 
Membru ieħor inkluż l-isem, in-numru tar-
reġistrazzjoni, l-EUID u l-Istat Membru 
fejn hija rreġistrata l-fergħa.

L-Istati Membri għandhom jagħmlu aktar 
informazzjoni u dokumenti disponibbli 
bla ħlas meta jiġu estratti permezz ta' 
mezzi elettroniċi. Barra minn hekk, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
tfittxijiet ikunu jistgħu jitwettqu fir-
reġistri bla ħlas fuq persuni, kumpaniji, 
setturi jew postijiet ta' reġistrazzjoni 
speċifiċi
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Or. en

Emenda 244
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jagħmlu aktar 
informazzjoni u dokumenti disponibbli bla 
ħlas.";

L-Istati Membri jistgħu jagħmlu aktar 
informazzjoni u dokumenti disponibbli bla 
ħlas meta jiġu estratti permezz ta' mezzi 
elettroniċi. Barra minn hekk, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li t-tfittxijiet 
ikunu jistgħu jitwettqu fir-reġistri bla ħlas 
fuq persuni, kumpaniji, setturi jew 
postijiet ta' reġistrazzjoni speċifiċi.

Or. en

Emenda 245
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 22 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi wkoll 
punti ta' aċċess fakultattivi għas-sistema ta' 
interkonnessjoni tar-reġistri. Tali punti ta' 
aċċess sejrin jikkonsistu f'sistemi 
żviluppati u operati mill-Kummissjoni 
sabiex iwettqu l-funzjonijiet 
amministrattivi tagħha jew biex 
tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tinnotifika lill-Istati Membri mingħajr 
dewmien bla bżonn bl-istabbiliment ta' tali 
punti ta' aċċess u bi kwalunkwe tibdil 

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi wkoll 
punti ta' aċċess għas-sistema ta' 
interkonnessjoni tar-reġistri. Tali punti ta' 
aċċess sejrin jikkonsistu f'sistemi 
żviluppati u operati mill-Kummissjoni 
sabiex iwettqu l-funzjonijiet 
amministrattivi tagħha jew biex 
tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha
tinnotifika lill-Istati Membri mingħajr 
dewmien bla bżonn bl-istabbiliment ta' tali 
punti ta' aċċess u bi kwalunkwe tibdil 
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sinifikanti fl-operat tagħhom.; sinifikanti fl-operat tagħhom.;

Or. en

Emenda 246
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 22 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi wkoll
punti ta' aċċess fakultattivi għas-sistema ta' 
interkonnessjoni tar-reġistri. Tali punti ta' 
aċċess sejrin jikkonsistu f'sistemi 
żviluppati u operati mill-Kummissjoni 
sabiex iwettqu l-funzjonijiet 
amministrattivi tagħha jew biex 
tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tinnotifika lill-Istati Membri mingħajr 
dewmien bla bżonn bl-istabbiliment ta' tali 
punti ta' aċċess u bi kwalunkwe tibdil 
sinifikanti fl-operat tagħhom.;

"Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
punti ta' aċċess għas-sistema ta' 
interkonnessjoni tar-reġistri. Tali punti ta' 
aċċess sejrin jikkonsistu f'sistemi 
żviluppati u operati mill-Kummissjoni 
sabiex iwettqu l-funzjonijiet 
amministrattivi tagħha jew biex 
tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tinnotifika lill-Istati Membri mingħajr 
dewmien bla bżonn bl-istabbiliment ta' tali 
punti ta' aċċess u bi kwalunkwe tibdil 
sinifikanti fl-operat tagħhom.;

Or. en

Emenda 247
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt b
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-aċċess għall-informazzjoni mis-
sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri 
għandu jkun żgurat permezz tal-portal u 
permezz tal-punti ta' aċċess fakultattivi
stabbiliti mill-Istati Membri u mill-

5. L-aċċess għall-informazzjoni mis-
sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri 
għandu jkun żgurat permezz tal-portal u 
permezz tal-punti ta' aċċess stabbiliti mill-
Istati Membri u mill-Kummissjoni.;
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Kummissjoni.;

Or. en

Emenda 248
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt b
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-aċċess għall-informazzjoni mis-
sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri 
għandu jkun żgurat permezz tal-portal u 
permezz tal-punti ta' aċċess fakultattivi
stabbiliti mill-Istati Membri u mill-
Kummissjoni.;

5. L-aċċess għall-informazzjoni mis-
sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri 
għandu jkun żgurat permezz tal-portal u 
permezz tal-punti ta' aċċess stabbiliti mill-
Istati Membri u mill-Kummissjoni.;

Or. en

Emenda 249
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta' fergħa ta' 
kumpanija fi Stat Membru, li hija regolata 
mil-liġi ta' Stat Membru ieħor, tista' ssir 
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
tiegħu, jidher fiżikament quddiem awtorità
kompetenti jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li qed 
jittrattaw l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni, soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

1. L-Istati Membri għandhom 
jippermettu r-reġistrazzjoni onlajn ta' 
fergħa ta' kumpanija fi Stat Membru, li hija 
regolata mil-liġi ta' Stat Membru ieħor, 
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem l-awtorità kompetenti li qed 
tittratta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni 
biss flimkien ma' proċedura ċċertifikata 
mill-Kummissjoni bħala li tilħaq l-ogħla 
livell ta' ċertezza biex tivverifika l-
awtentiċità tad-dokumenti u l-identità tal-
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applikant soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

Or. en

Emenda 250
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta' fergħa ta' 
kumpanija fi Stat Membru, li hija regolata 
mil-liġi ta' Stat Membru ieħor, tista' ssir 
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
tiegħu, jidher fiżikament quddiem awtorità
kompetenti jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li qed 
jittrattaw l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni, soġġett għall-kundizzjoni
stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

1. L-Istati Membri għandhom 
jippermettu r-reġistrazzjoni onlajn ta' 
fergħa ta' kumpanija fi Stat Membru, li hija 
regolata mil-liġi ta' Stat Membru ieħor, 
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem l-awtorità kompetenti li qed 
tittratta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni 
biss flimkien ma' proċedura ċċertifikata 
mill-Kummissjoni bħala li tilħaq l-ogħla 
livell ta' assigurazzjoni biex tivverifika l-
awtentiċità tad-dokumenti u l-identità tal-
applikant soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

Or. en

Emenda 251
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta' fergħa ta' 
kumpanija fi Stat Membru, li hija regolata 

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta' fergħa ta' 
kumpanija fi Stat Membru, li hija regolata 
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mil-liġi ta' Stat Membru ieħor, tista' ssir 
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
tiegħu, jidher fiżikament quddiem awtorità 
kompetenti jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li qed 
jittrattaw l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni, soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

mil-liġi ta' Stat Membru ieħor, tista' ssir 
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
tiegħu, jidher fiżikament quddiem awtorità 
kompetenti jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li qed 
jittrattaw, jagħmlu jew jassistu biex issir l-
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, soġġett 
għall-kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 
13b(4).

Or. en

Emenda 252
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta' fergħa ta' 
kumpanija fi Stat Membru, li hija regolata 
mil-liġi ta' Stat Membru ieħor, tista' ssir
onlajn mill-bidu sal-aħħar mingħajr il-
bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
tiegħu, jidher fiżikament quddiem awtorità 
kompetenti jew quddiem kwalunkwe 
persuna oħra jew korp ieħor li qed 
jittrattaw l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni, soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

1. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu
r-reġistrazzjoni ta' fergħa ta' kumpanija fi 
Stat Membru, li hija regolata mil-liġi ta' 
Stat Membru ieħor, biex issir onlajn 
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra jew korp ieħor li 
qed jittrattaw l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni, soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

Or. en

Emenda 253
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28a – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' fergħat, inkluż 
regoli dwar id-dokumenti u l-informazzjoni 
meħtieġa li jiġu sottomessi lil awtorità 
kompetenti. Bħala parti minn dawn ir-
regoli l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li r-reġistrazzjoni onlajn tista' ssir billi jiġu 
ppreżentati informazzjoni jew dokumenti 
f'format elettroniku, inkluż kopji elettroniċi 
tad-dokumenti u l-informazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 16a(4), jew billi jintużaw l-
informazzjoni jew dokumenti ppreżentati 
qabel lil reġistru.

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' fergħat, inkluż 
regoli dwar id-dokumenti u l-informazzjoni 
meħtieġa li jiġu sottomessi lill-qorti, lill-
awtorità amministrattiva jew lin-nutar li 
jaġixxi bħala awtorità kompetenti. Bħala 
parti minn dawn ir-regoli l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li r-reġistrazzjoni 
onlajn tista' ssir billi jiġu ppreżentati 
informazzjoni jew dokumenti f'format 
elettroniku, inkluż kopji elettroniċi tad-
dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 16a(4), jew billi jintużaw l-
informazzjoni jew dokumenti ppreżentati 
qabel lil reġistru. Ir-rekwiżiti skont il-liġi 
nazzjonali applikabbli fir-rigward tal-
awtentiċità, l-akkuratezza u l-forma legali 
xierqa ta' kwalunkwe informazzjoni jew 
dokument ippreżentati għandhom jibqgħu 
mhux affettwati.

Or. en

Emenda 254
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' fergħat, inkluż 
regoli dwar id-dokumenti u l-informazzjoni 
meħtieġa li jiġu sottomessi lil awtorità 
kompetenti. Bħala parti minn dawn ir-
regoli l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li r-reġistrazzjoni onlajn tista' ssir billi 
jiġu ppreżentati informazzjoni jew 
dokumenti f'format elettroniku, inkluż 

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' fergħat, inkluż 
regoli dwar id-dokumenti u l-informazzjoni 
meħtieġa li jiġu sottomessi lil awtorità 
kompetenti. Bħala parti minn dawn ir-
regoli l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-proċeduri użati għar-reġistrazzjoni 
jiżguraw l-awtentiċità ta' dawn id-
dokumenti u l-identità tal-applikant.
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kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 
16a(4), jew billi jintużaw l-informazzjoni 
jew dokumenti ppreżentati qabel lil 
reġistru.

Or. en

Emenda 255
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' fergħat, inkluż 
regoli dwar id-dokumenti u l-informazzjoni 
meħtieġa li jiġu sottomessi lil awtorità 
kompetenti. Bħala parti minn dawn ir-
regoli l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li r-reġistrazzjoni onlajn tista' ssir billi 
jiġu ppreżentati informazzjoni jew 
dokumenti f'format elettroniku, inkluż 
kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 
16a(4), jew billi jintużaw l-informazzjoni 
jew dokumenti ppreżentati qabel lil 
reġistru.

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' fergħat, inkluż 
regoli dwar id-dokumenti u l-informazzjoni 
meħtieġa li jiġu sottomessi lil awtorità 
kompetenti. Bħala parti minn dawn ir-
regoli l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-proċeduri użati għar-reġistrazzjoni 
jiżguraw l-awtentiċità ta' dawn id-
dokumenti u l-identità tal-applikant.

Or. en

Emenda 256
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28a – paragrafu 3 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-regoli, imsemmija fil-
paragrafu 2, għandhom jipprevedu tal-
inqas dan li ġej:

3. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 3 
sa 5 tal-Artikolu 13f għandhom japplikaw 
mutatis mutandis.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati bis-sħiħ il-fiduċja tal-pubbliku u l-affidabbiltà tar-reġistri kummerċjali u 
sabiex jiġu evitati l-abbużi bħall-ħasil tal-flus jew il-ħtif ta' kumpaniji, huma meħtieġa 
kontrolli preventivi matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-kumpaniji, jiġifieri mhux biss għar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, iżda wkoll b'rabta mal-preżentazzjoni sussegwenti ta' 
dokumenti u informazzjoni matul il-ħajja tagħhom, inkluż l-istabbiliment ta' fergħat.

Emenda 257
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28a – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proċedura biex tiġi żgurata l-
kapaċità ġuridika tal-applikant u l-
awtorità tagħhom li jirrappreżentaw lill-
kumpanija;

(a) imħassar

Or. en

Emenda 258
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28a – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-mezzi għall-verifika tal-identità 
tal-persuna jew persuni li qed jirreġistraw 

(b) imħassar
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il-fergħa jew ir-rappreżentanti tagħhom.

Or. en

Emenda 259
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom 
itemmu r-reġistrazzjoni onlajn ta' fergħa 
fi żmien perjodu ta' ħamest ijiem tax-
xogħol minn meta jaslu d-dokumenti u l-
informazzjoni neċessarji kollha meħtieġa 
minn awtorità kompetenti jew, fejn 
applikabbli, minn persuna jew korp 
responsabbli taħt il-liġi nazzjonali li 
jipproċessa applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 260
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom 
itemmu r-reġistrazzjoni onlajn ta' fergħa 
fi żmien perjodu ta' ħamest ijiem tax-
xogħol minn meta jaslu d-dokumenti u l-
informazzjoni neċessarji kollha meħtieġa 
minn awtorità kompetenti jew, fejn 
applikabbli, minn persuna jew korp 
responsabbli taħt il-liġi nazzjonali li 

imħassar
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jipproċessa applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni.

Or. en

Emenda 261
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom itemmu 
r-reġistrazzjoni onlajn ta' fergħa fi żmien 
perjodu ta' ħamest ijiem tax-xogħol minn 
meta jaslu d-dokumenti u l-informazzjoni 
neċessarji kollha meħtieġa minn awtorità 
kompetenti jew, fejn applikabbli, minn 
persuna jew korp responsabbli taħt il-liġi 
nazzjonali li jipproċessa applikazzjoni 
għar-reġistrazzjoni.

5. L-Istati Membri għandhom itemmu 
r-reġistrazzjoni onlajn ta' fergħa fi żmien 
perjodu ta' ħmistax-il jum tax-xogħol minn 
meta jaslu d-dokumenti u l-informazzjoni 
neċessarji kollha meħtieġa minn awtorità 
kompetenti jew, fejn applikabbli, minn 
persuna jew korp responsabbli taħt il-liġi 
nazzjonali li jipproċessa applikazzjoni 
għar-reġistrazzjoni.

Or. en

Emenda 262
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom itemmu 
r-reġistrazzjoni onlajn ta' fergħa fi żmien 
perjodu ta' ħamest ijiem tax-xogħol minn 
meta jaslu d-dokumenti u l-informazzjoni 
neċessarji kollha meħtieġa minn awtorità 
kompetenti jew, fejn applikabbli, minn 
persuna jew korp responsabbli taħt il-liġi 
nazzjonali li jipproċessa applikazzjoni 

5. L-Istati Membri għandhom itemmu 
r-reġistrazzjoni onlajn ta' fergħa fi żmien 
perjodu ta' għaxart ijiem tax-xogħol minn 
meta jaslu d-dokumenti u l-informazzjoni 
neċessarji kollha meħtieġa minn awtorità 
kompetenti jew, fejn applikabbli, minn 
persuna jew korp responsabbli taħt il-liġi 
nazzjonali li jipproċessa applikazzjoni 
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għar-reġistrazzjoni. għar-reġistrazzjoni.

Or. en

Emenda 263
Heidi Hautala

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu jistgħu jiġu sottomessi onlajn id-
dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 30 jew kwalunkwe 
modifika tiegħu, fil-perjodu previst mil-
liġijiet tal-Istat Membru fejn se tiġi 
rreġistrata l-fergħa. L-Istati Membru 
għandhom jiżguraw li tali preżentazzjoni 
tista' ssir onlajn mill-bidu sal-aħħar
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra li tittratta l-
preżentazzjoni onlajn, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

L-Istati Membri għandhom jippermettu l-
preżentazzjoni onlajn tad-dokumenti u l-
informazzjoni, kif imsemmija fl-Artikolu 
30, inkluż kwalunkwe modifika tiegħu, 
biss jekk il-Kummissjoni tkun iċċertifikat 
li l-iskema ta' identifikazzjoni elettronika 
u s-sistema tal-għoti ta' informazzjoni 
jissodisfaw l-ogħla standard ta' ċertezza. 
L-Istati Membru għandhom jiżguraw li tali 
preżentazzjoni tista' ssir onlajn u mingħajr 
il-bżonn li l-applikant, jew ir-rappreżentant 
tiegħu, jidher fiżikament quddiem il-korp 
jew l-awtorità kompetenti li jittrattaw il-
preżentazzjoni onlajn biss f'konformità 
ma' proċedura ċċertifikata mill-
Kummissjoni bħala li tilħaq l-ogħla livell 
ta' ċertezza għall-verifika tal-awtentiċità 
tad-dokumenti u għall-identifikazzjoni tal-
persuni involuti, soġġett għall-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

Or. en

Emenda 264
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu jistgħu jiġu sottomessi onlajn id-
dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 30 jew kwalunkwe 
modifika tiegħu, fil-perjodu previst mil-
liġijiet tal-Istat Membru fejn se tiġi 
rreġistrata l-fergħa. L-Istati Membru 
għandhom jiżguraw li tali preżentazzjoni 
tista' ssir onlajn mill-bidu sal-aħħar
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra li tittratta l-
preżentazzjoni onlajn, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

L-Istati Membri għandhom jippermettu l-
preżentazzjoni onlajn tad-dokumenti u l-
informazzjoni, kif imsemmija fl-Artikolu 
30, inkluż kwalunkwe modifika tiegħu, 
biss jekk il-Kummissjoni tkun iċċertifikat 
li l-iskema ta' identifikazzjoni elettronika 
u s-sistema tal-għoti ta' informazzjoni 
jissodisfaw l-ogħla standard ta' 
assigurazzjoni. L-Istati Membru 
għandhom jiżguraw li tali preżentazzjoni 
tista' ssir onlajn u mingħajr il-bżonn li l-
applikant, jew ir-rappreżentant tiegħu, 
jidher fiżikament quddiem il-korp jew l-
awtorità kompetenti li jittrattaw il-
preżentazzjoni onlajn biss f'konformità 
ma' proċedura ċċertifikata mill-
Kummissjoni bħala li tilħaq l-ogħla livell 
ta' assigurazzjoni biex tivverifika l-
awtentiċità tad-dokumenti u tidentifika, 
soġġett għall-kundizzjoni stabbilita fl-
Artikolu 13b(4).

Or. en

Emenda 265
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner, Evelyne 
Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
jkunu jistgħu jiġu sottomessi onlajn id-
dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 30 jew kwalunkwe 
modifika tiegħu, fil-perjodu previst mil-
liġijiet tal-Istat Membru fejn se tiġi 
rreġistrata l-fergħa. L-Istati Membru 
għandhom jiżguraw li tali preżentazzjoni 
tista' ssir onlajn mill-bidu sal-aħħar 
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu jistgħu jiġu sottomessi onlajn id-
dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 30 jew kwalunkwe 
modifika tiegħu, fil-perjodu previst mil-
liġijiet tal-Istat Membru fejn se tiġi 
rreġistrata l-fergħa. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li tali preżentazzjoni 
tista' ssir onlajn mill-bidu sal-aħħar 
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
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rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra li tittratta l-
preżentazzjoni onlajn, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra jew korp ieħor li 
jittratta, jagħmel jew jgħin biex issir il-
preżentazzjoni onlajn, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4). 
Ir-rekwiżiti skont il-liġi nazzjonali 
applikabbli fir-rigward tal-awtentiċità, l-
akkuratezza u l-forma legali xierqa ta' 
kwalunkwe dokument jew informazzjoni 
ppreżentati għandhom jibqgħu mhux 
affettwati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li l-obbligu tal-Istati Membri li jipprevedi l-possibbiltà ta' 
preżentazzjoni onlajn ta' dokumenti u informazzjoni relatati mal-fergħat ma jkunx għad-
detriment tal-kwalità tad-data sottomessa, ir-rekwiżiti formali tal-Istati Membri u r-rekwiżiti 
dwar il-prova ta' awtentiċità.

Emenda 266
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu jistgħu jiġu sottomessi onlajn id-
dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 30 jew kwalunkwe 
modifika tiegħu, fil-perjodu previst mil-
liġijiet tal-Istat Membru fejn se tiġi 
rreġistrata l-fergħa. L-Istati Membru 
għandhom jiżguraw li tali preżentazzjoni 
tista' ssir onlajn mill-bidu sal-aħħar 
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra li tittratta l-
preżentazzjoni onlajn, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 13b(4).

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu jistgħu jiġu sottomessi onlajn id-
dokumenti u l-informazzjoni, kif 
imsemmija fl-Artikolu 30 jew kwalunkwe 
modifika tiegħu, fil-perjodu previst mil-
liġijiet tal-Istat Membru fejn se tiġi 
rreġistrata l-fergħa. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li tali preżentazzjoni 
tista' ssir onlajn mill-bidu sal-aħħar 
mingħajr il-bżonn li l-applikant, jew ir-
rappreżentant tiegħu, jidher fiżikament 
quddiem awtorità kompetenti jew quddiem 
kwalunkwe persuna oħra jew korp ieħor li 
jittrattaw il-preżentazzjoni onlajn, soġġett 
għall-kundizzjoni stabbilita fl-
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Artikolu 13b(4). Ir-regoli nazzjonali li 
jikkonċernaw l-awtentiċità, il-veraċità u l-
forma tad-dokumenti u l-informazzjoni 
ppreżentati m'għandhomx jiġu affettwati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 28b dwar il-preżentazzjoni onlajn ta' dokumenti u 
informazzjoni għall-fergħat jenħtieġ li jiġu allinjati mad-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-
preżentazzjoni onlajn ta' dokumenti u informazzjoni meta jiġu stabbiliti l-kumpaniji.

Emenda 267
Jytte Guteland

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28b – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati għall-
preżentazzjoni onlajn ta' dokumenti u 
informazzjoni. L-Artikolu 28a(3) u (3a) 
għandu japplika mutatis mutandis.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 28a (3) u (3a) (ġdid) (kif issuġġerit mill-emenda 21 fl-abbozz ta' rapport tar-
rapporteur) jagħti lill-Istati Membri l-istess possibbiltà billi jirriproduċu bis-sħiħ id-
dispożizzjonijiet dwar ir-reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji. Madankollu, għall-preżentazzjoni 
onlajn ta' dokumenti u informazzjoni għall-fergħat, l-Artikolu 28a ma jsemmix espressament 
tali possibbiltà.

Emenda 268
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28b – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli ddettaljati fir-rigward 
tal-preżentazzjoni onlajn ta' dokumenti u 
informazzjoni.

Or. de

Emenda 269
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 9 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 1a 
(ġdid), għandhom jipprevedu tal-anqas 
dan li ġej:

(a) il-proċeduri biex tiġi żgurata l-
kapaċità ġuridika tal-applikant u l-
awtorità tagħhom li jirrappreżentaw il-
kumpanija;

(b) il-mezzi għall-verifika tal-identità tal-
persuna jew persuni li qed jirreġistraw il-
kumpanija jew ir-rappreżentanti 
tagħhom;

(c) ir-rekwiżiti li l-applikant juża servizzi 
fiduċjarji msemmija fir-Regolament (UE) 
Nru 910/2014.

Or. de

Emenda 270
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 28b – paragrafu 1c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 1a 
(ġdid), jistgħu jipprevedu wkoll dan li ġej:

(a) il-proċeduri biex tiġi żgurata l-legalità, 
il-validità u l-affidabbiltà tad-dokumenti u 
tal-informazzjoni ppreżentati;

(b) il-proċeduri biex jiġi pprovdut ir-rwol 
ta' nutar jew ta' kwalunkwe persuna jew 
korp ieħor inkarigati bil-preżentazzjoni ta' 
dokumenti u informazzjoni skont il-liġi 
nazzjonali applikabbli

Or. de

Emenda 271
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja l-ewwel subparagrafu, l-Istati 
Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-
liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi meħtieġa biex 
jikkonformaw mal-Artikolu 16(5) u mal-
punt (g) tal-Artikolu 19(2) sa mhux aktar 
tard minn ….[OP please set the date = the 
last day of the month of 60 months after 
the date of entry into force].

Minkejja l-ewwel subparagrafu, l-Istati 
Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-
liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi meħtieġa biex 
jikkonformaw mal-Artikolu 16(5) u mal-
punt (g) tal-Artikolu 19(2) sa mhux aktar 
tard minn ….[OP please set the date = the 
last day of the month of 36 months after 
the date of entry into force].

Or. en

Emenda 272
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-bżonn u l-fattibbiltà tal-
provvediment ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn tat-tipi ta' 

imħassar
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kumpaniji mniżżla fl-Anness I;

Or. en

Emenda 273
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-bżonn u l-fattibbiltà tal-
provvediment ta' reġistrazzjoni 
kompletament onlajn tat-tipi ta' kumpaniji 
mniżżla fl-Anness I;

(a) il-bżonn u l-fattibbiltà tal-
provvediment ta' reġistrazzjoni onlajn tat-
tipi ta' kumpaniji mniżżla fl-Anness I;

Or. en

Emenda 274
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-bżonn u l-fattibbiltà tal-
provvediment ta' mudelli mill-Istati 
Membri għat-tipi kollha ta' kumpaniji 
b'responsabbiltà limitata u l-bżonn u l-
fattibbiltà tal-provvediment ta' mudell 
armonizzat madwar l-Unjoni li se jintuża 
mill-Istati Membri kollha għat-tipi ta' 
kumpaniji mniżżla fl-Anness IIA;

imħassar

Or. en
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