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Emenda 134
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Id-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill41

tirregola l-mergers transkonfinali tal-
kumpaniji b'responsabbiltà limitata. Dawn 
ir-regoli jirrappreżentaw stadju importanti 
fit-titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku 
għall-kumpaniji jew għad-ditti fl-eżerċizzju 
tal-libertà tal-istabbiliment. Madankollu, l-
evalwazzjoni ta' dawn ir-regoli turi li 
hemm il-ħtieġa ta' modifiki fir-regoli ta' 
merger transkonfinali. Barra minn hekk, 
huwa xieraq li jiġu previsti regoli li 
jirregolaw il-konverżjonijiet u d-
diviżjonijiet transkonfinali.

(1) Id-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill41

tirregola l-mergers transkonfinali tal-
kumpaniji b'responsabbiltà limitata. Dawn 
ir-regoli jirrappreżentaw stadju importanti 
fit-titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku 
għall-kumpaniji jew għad-ditti fl-eżerċizzju 
tal-libertà tal-istabbiliment. Madankollu, l-
evalwazzjoni ta' dawn ir-regoli turi li 
hemm il-ħtieġa ta' modifiki fir-regoli ta' 
merger transkonfinali, speċjalment bil-
għan li jiġi żgurat ħarsien adegwat għall-
ħaddiema, il-kredituri, u l-azzjonisti ta' 
minoranza. Barra minn hekk, huwa xieraq 
li jiġu previsti regoli li jirregolaw il-
konverżjonijiet u d-diviżjonijiet 
transkonfinali bil-għan li titrawwem il-
mobbiltà tal-kumpaniji transkonfinali, 
sabiex jiġi pprovdut qafas legali tal-UE 
ċar, prevedibbli, adegwat, aġġornat, 
inklussiv u ekwitabbli fir-rigward tal-
kumpaniji.

_________________ _________________

41 Id-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi 
dwar il-kumpaniji (kodifikazzjoni) (ĠU L 
169, 30.6.2017, p. 46).

41 Id-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi 
dwar il-kumpaniji (kodifikazzjoni) (ĠU L 
169, 30.6.2017, p. 46).

Or. ro

Emenda 135
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Premessa 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Id-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill41

tirregola l-mergers transkonfinali tal-
kumpaniji b'responsabbiltà limitata. Dawn 
ir-regoli jirrappreżentaw stadju importanti 
fit-titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku 
għall-kumpaniji jew għad-ditti fl-eżerċizzju 
tal-libertà tal-istabbiliment. Madankollu, l-
evalwazzjoni ta' dawn ir-regoli turi li 
hemm il-ħtieġa ta' modifiki fir-regoli ta' 
merger transkonfinali. Barra minn hekk, 
huwa xieraq li jiġu previsti regoli li 
jirregolaw il-konverżjonijiet u d-
diviżjonijiet transkonfinali.

(1) Id-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill41

tirregola l-mergers transkonfinali tal-
kumpaniji b'responsabbiltà limitata. Dawn 
ir-regoli jirrappreżentaw stadju importanti 
fit-titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku 
għall-kumpaniji jew għad-ditti fl-eżerċizzju 
tal-libertà tal-istabbiliment minn naħa u 
dwar il-protezzjoni tal-partijiet 
ikkonċernati ewlenin min-naħa l-oħra. 
Madankollu, l-evalwazzjoni ta' dawn ir-
regoli turi li hemm il-ħtieġa ta' modifiki fir-
regoli ta' merger transkonfinali. Barra minn 
hekk, huwa xieraq li jiġu previsti regoli li 
jirregolaw il-konverżjonijiet u d-
diviżjonijiet transkonfinali.

_________________ _________________

41 Id-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' 
Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar 
il-kumpaniji (kodifikazzjoni) (ĠU L 169, 
30.6.2017, p. 46).

41 Id-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' 
Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar 
il-kumpaniji (kodifikazzjoni) (ĠU L 169, 
30.6.2017, p. 46).

Or. en

Emenda 136
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Sabiex jiġu żgurati kumpaniji sodi 
u prosperi li joffru valur miżjud soċjali u 
ekonomiku lill-komunità, l-Unjoni 
Ewropea jeħtiġilha tpoġġi s-sisien għal 
ambjent legali u amministrattiv li 
jiffavorixxi t-tkabbir adattat għall-isfidi 
ekonomiċi u soċjali ġodda tal-
globalizzazzjoni u d-diġitizzazzjoni, 
filwaqt li fl-istess ħin iħares l-interess 
pubbliku leġittimu bħal protezzjoni tal-
impjegati, il-kredituri u l-azzjonisti ta' 
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minoranza u li jipprovdi lill-awtoritajiet il-
garanziji meħtieġa sabiex ikunu jistgħu
jiġġieldu l-frodi jew il-ksur tar-regoli.

Or. ro

Emenda 137
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-libertà tal-istabbiliment hija 
wieħed mill-prinċipji fundamentali tad-dritt 
tal-Unjoni. Skont it-tieni paragrafu tal-
Artikolu 49 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
("TFUE"), meta moqri flimkien mal-
Artikolu 54 TFUE, il-libertà tal-
istabbiliment għall-kumpaniji jew għad-
ditti tinkludi, fost l-oħrajn, id-dritt li 
jiffurmaw u jiġġestixxu t-tali kumpaniji 
jew ditti bil-kundizzjonijiet stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru tal-
istabbiliment. Dan ġie interpretat mill-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li 
jinkludi d-dritt ta' kumpanija jew ta' ditta 
fformata f'konformità mal-leġiżlazzjoni ta' 
Stat Membru biex tikkonverti lilha nfisha 
f'kumpanija jew f'ditta regolata bil-liġi ta' 
Stat Membru ieħor, dment li l-
kundizzjonijiet stabbiliti mil-leġiżlazzjoni 
ta' dak l-Istat Membru l-ieħor ikunu 
ssodisfati u, b'mod partikolari, li t-test 
adottat mill-Istat imsemmi l-aħħar għad-
determinazzjoni tal-konnessjoni ta' 
kumpanija jew ta' ditta mal-ordinament 
ġuridiku nazzjonali tiegħu hu ssodisfat.

(2) Il-libertà tal-istabbiliment hija 
wieħed mill-prinċipji fundamentali tad-dritt 
tal-Unjoni. Skont it-tieni paragrafu tal-
Artikolu 49 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
("TFUE"), meta moqri flimkien mal-
Artikolu 54 TFUE, il-libertà tal-
istabbiliment għall-kumpaniji jew għad-
ditti tinkludi, fost l-oħrajn, id-dritt li 
jiffurmaw u jiġġestixxu t-tali kumpaniji 
jew ditti bil-kundizzjonijiet stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru tal-
istabbiliment. Dan ġie interpretat mill-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea lil 
hinn b'mod estensiv mit-tifsira vera tal-
formulazzjoni bħala li jinkludi d-dritt ta' 
kumpanija jew ta' ditta fformata 
f'konformità mal-leġiżlazzjoni ta' Stat 
Membru biex tikkonverti lilha nfisha 
f'kumpanija jew f'ditta rregolata bil-liġi ta' 
Stat Membru ieħor, dment li l-
kundizzjonijiet stabbiliti mil-leġiżlazzjoni 
ta' dak l-Istat Membru l-ieħor ikunu 
ssodisfati u, b'mod partikolari, li t-test 
adottat mill-Istat imsemmi l-aħħar għad-
determinazzjoni tal-konnessjoni ta' 
kumpanija jew ta' ditta mal-ordinament 
ġuridiku nazzjonali tiegħu hu ssodisfat.

Or. en
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Emenda 138
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-libertà tal-istabbiliment u l-
iżvilupp tas-suq intern mhumiex prinċipji 
jew għanijiet tal-UE li jintużaw 
waħedhom. Dawn jenħtieġ li dejjem 
ikunu bbilanċjati, b'mod partikolari fil-
kuntest ta' din id-Direttiva, mal-prinċipji 
u mal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-
progress soċjali, il-promozzjoni ta' livell 
għoli ta' impjieg u l-garanzija ta' 
protezzjoni soċjali adegwata, inkorporati 
fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea u l-Artikolu 9 tat-TFUE. 
Għalhekk huwa ċar li l-iżvilupp tas-suq 
intern jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-
koeżjoni soċjali u l-konverġenza soċjali 'l 
fuq, u jenħtieġ li ma jwassalx għal 
kompetizzjoni bejn is-sistemi soċjali, 
filwaqt li jpoġġi pressjoni fuq dawk is-
sistemi biex iniżżlu l-istandards tagħhom.

Or. en

Emenda 139
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Il-politika tal-UE jenħtieġ li 
tikkontribwixxi wkoll għall-promozzjoni u 
r-rinfurzar tad-djalogu soċjali, 
f'konformità mal-Artikolu 151 tat-TFUE. 
Għalhekk huwa wkoll l-għan ta' din id-
Direttiva li tiżgura d-drittijiet ta' 
informazzjoni, ta' konsultazzjoni u ta' 
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parteċipazzjoni tal-impjegati u li tiżgura li 
kwalunkwe mobbiltà transkonfinali tal-
kumpaniji qatt ma twassal għat-tnaqqis 
ta' dawn id-drittijiet. L-iżgurar tal-
informazzjoni, tal-konsultazzjoni u tal-
parteċipazzjoni tal-impjegati huwa 
essenzjali biex l-azzjonijiet kollha bħal 
dawn jirnexxu.

Or. en

Emenda 140
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 2c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) Il-libertà tal-istabbiliment jenħtieġ 
ukoll li bl-ebda mod ma ddgħajjef il-
prinċipji dwar il-ġlieda kontra l-frodi u 
kwalunkwe attività illegali oħra li 
taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
inklużi fl-Artikolu 310 tat-TFUE.

Or. en

Emenda 141
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fl-assenza tal-armonizzazzjoni tad-
dritt tal-Unjoni, id-definizzjoni tal-fattur ta' 
konnessjoni li jiddetermina l-liġi nazzjonali 
applikabbli għal kumpanija jew ditta taqa', 
skont l-Artikolu 54 TFUE, fil-kompetenza 
ta' kull Stat Membru biex jiddefinixxiha. L-
Artikolu 54 TFUE jpoġġi l-fattur tal-

(3) Fl-assenza tal-armonizzazzjoni tad-
dritt tal-Unjoni, id-definizzjoni tal-fattur ta' 
konnessjoni li jiddetermina l-liġi nazzjonali 
applikabbli għal kumpanija jew ditta taqa', 
skont l-Artikolu 54 TFUE, fil-kompetenza 
ta' kull Stat Membru biex jiddefinixxiha. L-
Artikolu 54 TFUE jpoġġi l-fattur tal-
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uffiċċju ta' reġistrazzjoni, l-
amministrazzjoni ċentrali u l-post 
prinċipali tan-negozju ta' kumpanija jew 
ditta fl-istess grad ta' konnessjoni. 
Għaldaqstant, kif iċċarat fil-
ġurisprudenza,42 fejn l-Istat Membru ta' 
stabbiliment ġdid jiġifieri l-Istat Membru 
tad-destinazzjoni jeħtieġ biss it-
trasferiment tal-uffiċċju reġistrat bħala 
fattur ta' konnessjoni għall-eżistenza ta' 
kumpanija skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tiegħu, il-fatt li l-uffiċċju rreġistrat biss (u 
mhux l-amministrazzjoni ċentrali jew is-
sede prinċipali) huwa ttrasferit, ma 
jeskludix minnu nnifsu l-applikabbiltà tal-
libertà tal-istabbiliment skont l-Artikolu 49 
TFUE. L-għażla ta' forma speċifika ta' 
kumpanija f'mergers, konverżjonijiet u 
diviżjonijiet transkonfinali, jew l-għażla ta' 
Stat Membru ta' Stabbiliment, huma 
inerenti fl-eżerċizzju tal-libertà ta' 
stabbiliment garantit mit-TFUE bħala parti 
mis-Suq Uniku.

uffiċċju ta' reġistrazzjoni, l-
amministrazzjoni ċentrali u l-post 
prinċipali tan-negozju ta' kumpanija jew 
ditta fl-istess grad ta' konnessjoni. S'issa, l-
interpretazzjoni pprovduta fil-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja42

ddikjarat li fejn l-Istat Membru ta' 
stabbiliment ġdid jiġifieri l-Istat Membru 
tad-destinazzjoni jeħtieġ biss it-
trasferiment tal-uffiċċju reġistrat bħala 
fattur ta' konnessjoni għall-eżistenza ta' 
kumpanija skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tiegħu, il-fatt li l-uffiċċju rreġistrat biss (u 
mhux l-amministrazzjoni ċentrali jew is-
sede prinċipali) huwa ttrasferit, ma 
jeskludix minnu nnifsu l-applikabbiltà tal-
libertà tal-istabbiliment skont l-Artikolu 49 
TFUE. L-għażla ta' forma speċifika ta' 
kumpanija f'mergers, konverżjonijiet u 
diviżjonijiet transkonfinali, jew l-għażla ta' 
Stat Membru ta' Stabbiliment, huma 
inerenti fl-eżerċizzju tal-libertà ta' 
stabbiliment garantit mit-TFUE bħala parti 
mis-Suq Uniku.

_________________ _________________

42 Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta' 
Ottubru 2017, Polbud – Wykonawstwo, C-
106/16, ECLI:EU:C:2017:804, il-paragrafu 
29.

42 Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta' 
Ottubru 2017, Polbud – Wykonawstwo, C-
106/16, ECLI:EU:C:2017:804, il-paragrafu 
29.

Or. en

Emenda 142
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Dawn l-iżviluppi fil-ġurisprudenza 
fetħu opportunitajiet ġodda għall-
kumpaniji u għad-ditti fis-Suq Uniku bl-
għan li jrawmu t-tkabbir ekonomiku, il-
kompetizzjoni effettiva u l-produttività. Fl-

(4) Dawn l-iżviluppi fil-ġurisprudenza 
fetħu opportunitajiet ġodda għall-
kumpaniji u għad-ditti fis-Suq Uniku bl-
għan li jrawmu t-tkabbir ekonomiku, il-
kompetizzjoni effettiva u l-produttività. Fl-
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istess ħin, l-objettiv ta' Suq Uniku mingħajr 
fruntieri interni għall-kumpaniji jrid jiġi 
rrikonċiljat ukoll ma' objettivi oħra tal-
integrazzjoni Ewropea bħall-protezzjoni 
soċjali (b'mod partikolari l-protezzjoni tal-
ħaddiema), il-protezzjoni tal-kredituri u l-
protezzjoni tal-partijiet ikkonċernati. 
Objettivi bħal dawn, fin-nuqqas ta' regoli 
armonizzati li jikkonċernaw b'mod 
speċifiku konverżjonijiet transkonfinali, 
huma mfittxija mill-Istati Membri 
permezz ta' numru ta' dispożizzjonijiet 
legali u ta' prattiki amministrattivi varji. 
Bħala riżultat ta' dan, filwaqt li l-kumpaniji 
diġà kapaċi jagħmlu mergers 
transkonfinali, dawn jesperjenzaw numru 
ta' diffikultajiet legali u prattiċi meta jkunu 
jixtiequ jagħmlu konverżjoni 
transkonfinali. Barra minn hekk, il-
leġiżlazzjoni nazzjonali ta' ħafna Stati 
Membri tipprovdi għall-proċedura ta' 
konverżjonijiet domestiċi mingħajr ma 
toffri proċedura ekwivalenti għall-
konverżjonijiet transkonfinali.

istess ħin, fin-nuqqas ta' kundizzjonijiet 
ekwi fil-forma ta' regoli soċjali u fiskali 
koerenti, dawn l-iżviluppi marru id f'id 
mal-proliferazzjoni tal-kumpaniji tal-isem 
u tal-prattiki abbużivi, li jikkostitwixxu 
arranġamenti artifiċjali u jevitaw l-obbligi 
fiskali u tas-sigurtà soċjali kif ukoll 
inaqqsu d-drittijiet tal-ħaddiema. L-
objettiv ta' Suq Uniku mingħajr fruntieri 
interni għall-kumpaniji jrid jiġi rrikonċiljat 
ma' objettivi oħra tal-integrazzjoni 
Ewropea bħall-protezzjoni soċjali għal 
kulħadd, il-protezzjoni tad-drittijiet tal-
ħaddiema, il-protezzjoni tal-kredituri u l-
protezzjoni tal-partijiet ikkonċernati, kif 
ukoll il-ġlieda kontra l-attakki fuq l-
interessi finanzjarji tal-UE permezz ta', 
pereżempju, il-ħasil tal-flus u l-evażjoni 
tat-taxxa. Fin-nuqqas ta' regoli armonizzati 
li jikkonċernaw b'mod speċifiku 
konverżjonijiet transkonfinali, l-Istati
Membri żviluppaw numru ta' 
dispożizzjonijiet legali u ta' prattiki 
amministrattivi varji. Bħala riżultat ta' dan, 
filwaqt li l-kumpaniji diġà kapaċi jagħmlu 
mergers transkonfinali, dawn jesperjenzaw 
numru ta' diffikultajiet legali u prattiċi 
meta jkunu jixtiequ jagħmlu konverżjoni 
transkonfinali. Barra minn hekk, il-
leġiżlazzjoni nazzjonali ta' ħafna Stati 
Membri tipprovdi għall-proċedura ta' 
konverżjonijiet domestiċi mingħajr ma 
toffri proċedura ekwivalenti għall-
konverżjonijiet transkonfinali.

Or. en

Emenda 143
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Dawn l-iżviluppi fil-ġurisprudenza 
fetħu opportunitajiet ġodda għall-

(4) Dawn l-iżviluppi fil-ġurisprudenza 
fetħu opportunitajiet ġodda għall-
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kumpaniji u għad-ditti fis-Suq Uniku bl-
għan li jrawmu t-tkabbir ekonomiku, il-
kompetizzjoni effettiva u l-produttività. Fl-
istess ħin, l-objettiv ta' Suq Uniku mingħajr 
fruntieri interni għall-kumpaniji jrid jiġi 
rrikonċiljat ukoll ma' objettivi oħra tal-
integrazzjoni Ewropea bħall-protezzjoni 
soċjali (b'mod partikolari l-protezzjoni tal-
ħaddiema), il-protezzjoni tal-kredituri u l-
protezzjoni tal-azzjonisti. Objettivi bħal 
dawn, fin-nuqqas ta' regoli armonizzati li 
jikkonċernaw b'mod speċifiku 
konverżjonijiet transkonfinali, huma 
mfittxija mill-Istati Membri permezz ta' 
numru ta' dispożizzjonijiet legali u ta' 
prattiki amministrattivi varji. Bħala riżultat 
ta' dan, filwaqt li l-kumpaniji diġà kapaċi 
jagħmlu mergers transkonfinali, dawn 
jesperjenzaw numru ta' diffikultajiet legali
u prattiċi meta jkunu jixtiequ jagħmlu 
konverżjoni transkonfinali. Barra minn 
hekk, il-leġiżlazzjoni nazzjonali ta' ħafna 
Stati Membri tipprovdi għall-proċedura ta' 
konverżjonijiet domestiċi mingħajr ma 
toffri proċedura ekwivalenti għall-
konverżjonijiet transkonfinali.

kumpaniji u għad-ditti fis-Suq Uniku 
sabiex iżidu l-attivitajiet kummerċjali 
tagħhom bl-għan li jrawmu t-tkabbir 
ekonomiku, il-kompetizzjoni effettiva u l-
produttività. Fl-istess ħin, l-objettiv ta' Suq 
Uniku mingħajr fruntieri interni għall-
kumpaniji jrid jiġi rrikonċiljat ukoll ma' 
objettivi oħra tal-integrazzjoni Ewropea 
bħall-protezzjoni soċjali (b'mod partikolari 
l-protezzjoni tal-ħaddiema), il-protezzjoni 
tal-kredituri u l-protezzjoni tal-azzjonisti. 
Objettivi bħal dawn, fin-nuqqas ta' regoli 
armonizzati tal-UE li jikkonċernaw b'mod 
speċifiku konverżjonijiet transkonfinali, 
huma mfittxija mill-Istati Membri permezz 
ta' numru ta' dispożizzjonijiet legali u ta' 
prattiki amministrattivi varji, joħolqu 
ambjent mhux sodisfaċenti f'termini ta' 
ċertezza legali, li jaffettwa ħażin kemm 
lill-kumpaniji kif ukoll lill-partijiet 
ikkonċernati u l-Istati Membri. Bħala 
riżultat ta' dan, filwaqt li l-kumpaniji diġà 
kapaċi jagħmlu mergers transkonfinali, 
dawn jesperjenzaw numru ta' diffikultajiet 
legali u prattiċi meta jkunu jixtiequ 
jagħmlu konverżjoni transkonfinali. Barra 
minn hekk, il-leġiżlazzjoni nazzjonali ta' 
ħafna Stati Membri tipprovdi għall-
proċedura ta' konverżjonijiet domestiċi 
mingħajr ma toffri proċedura ekwivalenti 
għall-konverżjonijiet transkonfinali.

Or. ro

Emenda 144
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Dawn l-iżviluppi fil-ġurisprudenza 
fetħu opportunitajiet ġodda għall-
kumpaniji u għad-ditti fis-Suq Uniku bl-
għan li jrawmu t-tkabbir ekonomiku, il-
kompetizzjoni effettiva u l-produttività. Fl-

(4) Dawn l-iżviluppi fil-ġurisprudenza 
fetħu opportunitajiet ġodda għall-
kumpaniji u għad-ditti fis-Suq Uniku. Fl-
istess ħin, l-objettiv ta' Suq Uniku mingħajr 
fruntieri interni għall-kumpaniji jrid jiġi 
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istess ħin, l-objettiv ta' Suq Uniku mingħajr 
fruntieri interni għall-kumpaniji jrid jiġi 
rrikonċiljat ukoll ma' objettivi oħra tal-
integrazzjoni Ewropea bħall-protezzjoni 
soċjali (b'mod partikolari l-protezzjoni tal-
ħaddiema), il-protezzjoni tal-kredituri u l-
protezzjoni tal-partijiet ikkonċernati. 
Objettivi bħal dawn, fin-nuqqas ta' regoli 
armonizzati li jikkonċernaw b'mod 
speċifiku konverżjonijiet transkonfinali, 
huma mfittxija mill-Istati Membri permezz 
ta' numru ta' dispożizzjonijiet legali u ta' 
prattiki amministrattivi varji. Bħala riżultat 
ta' dan, filwaqt li l-kumpaniji diġà kapaċi 
jagħmlu mergers transkonfinali, dawn 
jesperjenzaw numru ta' diffikultajiet legali 
u prattiċi meta jkunu jixtiequ jagħmlu 
konverżjoni transkonfinali. Barra minn 
hekk, il-leġiżlazzjoni nazzjonali ta' ħafna 
Stati Membri tipprovdi għall-proċedura ta' 
konverżjonijiet domestiċi mingħajr ma 
toffri proċedura ekwivalenti għall-
konverżjonijiet transkonfinali.

rrikonċiljat ukoll ma' objettivi oħra tal-
integrazzjoni Ewropea bħall-protezzjoni 
soċjali inkorporati fl-Artikolu 3(3) tat-
TUE, l-Artikolu 9 u 151 tat-TFUE, il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea (b'mod partikolari l-
protezzjoni tal-ħaddiema), il-protezzjoni 
tal-kredituri u l-protezzjoni tal-partijiet 
ikkonċernati. Objettivi bħal dawn, fin-
nuqqas ta' regoli armonizzati li 
jikkonċernaw b'mod speċifiku 
konverżjonijiet transkonfinali, huma 
mfittxija mill-Istati Membri permezz ta' 
numru ta' dispożizzjonijiet legali u ta' 
prattiki amministrattivi varji. Bħala riżultat 
ta' dan, filwaqt li l-kumpaniji diġà kapaċi 
jagħmlu mergers transkonfinali, dawn 
jesperjenzaw numru ta' diffikultajiet legali 
u prattiċi meta jkunu jixtiequ jagħmlu 
konverżjoni transkonfinali. Barra minn 
hekk, il-leġiżlazzjoni nazzjonali ta' ħafna 
Stati Membri tipprovdi għall-proċedura ta' 
konverżjonijiet domestiċi mingħajr ma 
toffri proċedura ekwivalenti għall-
konverżjonijiet transkonfinali.

Or. en

Emenda 145
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Dawn l-iżviluppi fil-ġurisprudenza 
fetħu opportunitajiet ġodda għall-
kumpaniji u għad-ditti fis-Suq Uniku bl-
għan li jrawmu t-tkabbir ekonomiku, il-
kompetizzjoni effettiva u l-produttività. Fl-
istess ħin, l-objettiv ta' Suq Uniku mingħajr 
fruntieri interni għall-kumpaniji jrid jiġi 
rrikonċiljat ukoll ma' objettivi oħra tal-
integrazzjoni Ewropea bħall-protezzjoni 
soċjali (b'mod partikolari l-protezzjoni tal-

(4) Dawn l-iżviluppi fil-ġurisprudenza 
fetħu opportunitajiet ġodda għall-
kumpaniji u għad-ditti fis-Suq Uniku bl-
għan li jrawmu t-tkabbir ekonomiku, il-
kompetizzjoni effettiva u l-produttività. Fl-
istess ħin, l-objettiv ta' Suq Uniku mingħajr 
fruntieri interni għall-kumpaniji jrid jiġi 
rrikonċiljat ukoll ma' objettivi oħra bħall-
protezzjoni tal-kredituri u l-protezzjoni tal-
partijiet ikkonċernati. Objettivi bħal dawn, 
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ħaddiema), il-protezzjoni tal-kredituri u l-
protezzjoni tal-partijiet ikkonċernati. 
Objettivi bħal dawn, fin-nuqqas ta' regoli 
armonizzati li jikkonċernaw b'mod 
speċifiku konverżjonijiet transkonfinali, 
huma mfittxija mill-Istati Membri permezz 
ta' numru ta' dispożizzjonijiet legali u ta' 
prattiki amministrattivi varji. Bħala riżultat 
ta' dan, filwaqt li l-kumpaniji diġà kapaċi 
jagħmlu mergers transkonfinali, dawn 
jesperjenzaw numru ta' diffikultajiet legali 
u prattiċi meta jkunu jixtiequ jagħmlu 
konverżjoni transkonfinali. Barra minn 
hekk, il-leġiżlazzjoni nazzjonali ta' ħafna 
Stati Membri tipprovdi għall-proċedura ta' 
konverżjonijiet domestiċi mingħajr ma 
toffri proċedura ekwivalenti għall-
konverżjonijiet transkonfinali.

fin-nuqqas ta' regoli armonizzati li 
jikkonċernaw b'mod speċifiku 
konverżjonijiet transkonfinali, huma 
mfittxija mill-Istati Membri permezz ta' 
numru ta' dispożizzjonijiet legali u ta' 
prattiki amministrattivi varji. Bħala riżultat 
ta' dan, filwaqt li l-kumpaniji diġà kapaċi 
jagħmlu mergers transkonfinali, dawn 
jesperjenzaw numru ta' diffikultajiet legali 
u prattiċi meta jkunu jixtiequ jagħmlu 
konverżjoni transkonfinali. Barra minn 
hekk, il-leġiżlazzjoni nazzjonali ta' ħafna 
Stati Membri tipprovdi għall-proċedura ta' 
konverżjonijiet domestiċi mingħajr ma 
toffri proċedura ekwivalenti għall-
konverżjonijiet transkonfinali.

Or. en

Emenda 146
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Dan iwassal għal frammentazzjoni 
legali u għal inċertezza tad-dritt u, b'hekk, 
għal xkiel għall-eżerċizzju tal-libertà tal-
istabbiliment. Dan iwassal ukoll għal 
protezzjoni subottimali tal-impjegati, tal-
kredituri u tal-azzjonisti ta' minoranza fis-
Suq Uniku.

(5) Dan iwassal għal frammentazzjoni 
legali u għal inċertezza tad-dritt u, b'hekk, 
għal xkiel għall-eżerċizzju tal-libertà tal-
istabbiliment u l-esplorazzjoni ta' 
opportunitajiet ġodda fis-suq intern, 
speċjalment għall-SMEs. Dan iwassal 
ukoll għal protezzjoni subottimali u 
inugwali tal-impjegati, tal-kredituri u tal-
azzjonisti ta' minoranza fis-Suq Uniku.

Or. ro

Emenda 147
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
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Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Dan iwassal għal frammentazzjoni 
legali u għal inċertezza tad-dritt u, b'hekk, 
għal xkiel għall-eżerċizzju tal-libertà tal-
istabbiliment. Dan iwassal ukoll għal 
protezzjoni subottimali tal-impjegati, tal-
kredituri u tal-azzjonisti ta' minoranza fis-
Suq Uniku.

(5) Dan iwassal għal inċertezza tad-
dritt u, b'hekk, għal xkiel għall-eżerċizzju 
tal-libertà tal-istabbiliment.

Or. en

Emenda 148
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għaldaqstant, huwa xieraq li jiġu 
pprovduti regoli proċedurali u sostantivi 
dwar il-konverżjonijiet transkonfinali li 
jkunu jikkontribwixxu għall-abolizzjoni 
tar-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-
istabbiliment u fl-istess ħin jipprovdu l-
protezzjoni adegwata u proporzjonata
għall-partijiet ikkonċernati bħall-impjegati, 
il-kredituri u l-azzjonisti ta' minoranza.

(6) Għaldaqstant, huwa xieraq li jiġu 
pprovduti regoli proċedurali u sostantivi 
dwar il-konverżjonijiet transkonfinali li 
jkunu jikkontribwixxu għall-abolizzjoni 
tar-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-
istabbiliment u fl-istess ħin jipprovdu l-
protezzjoni adegwata għall-partijiet 
ikkonċernati bħall-impjegati, il-kredituri u 
l-azzjonisti ta' minoranza. Jeħtieġ li jiġu 
indirizzati l-lakuni u jeħtieġ li jiġu evitati 
l-opportunitajiet għal abbużi relatati mat-
taxxa, mas-sigurtà soċjali u mad-drittijiet 
ta' partijiet ikkonċernati differenti. 
Għalhekk huwa essenzjali li d-direzzjoni 
meħuda mill-Qorti tal-Ġustizzja tiġi 
orjentata mill-ġdid u li jiġi ċċarat li 
jenħtieġ li ma jkunx possibbli għal 
kumpanija li tmexxi l-uffiċċju reġistrat 
tagħha mingħajr ma ċċaqlaq is-sede
tagħha biex twettaq parti sostanzjali tal-
attività ekonomika tagħha fl-Istat 
Membru tad-destinazzjoni.

Or. en
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Emenda 149
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għaldaqstant, huwa xieraq li jiġu 
pprovduti regoli proċedurali u sostantivi 
dwar il-konverżjonijiet transkonfinali li 
jkunu jikkontribwixxu għall-abolizzjoni 
tar-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-
istabbiliment u fl-istess ħin jipprovdu l-
protezzjoni adegwata u proporzjonata 
għall-partijiet ikkonċernati bħall-impjegati, 
il-kredituri u l-azzjonisti ta' minoranza.

(6) Għaldaqstant, huwa xieraq li jiġu
pprovduti regoli proċedurali u sostantivi 
dwar il-konverżjonijiet transkonfinali li 
jkunu jikkontribwixxu għall-abolizzjoni 
tar-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-
istabbiliment u fl-istess ħin jipprovdu l-
protezzjoni adegwata u proporzjonata 
għall-partijiet ikkonċernati, bħall-impjegati 
filwaqt li jirrispettaw il-liġijiet nazzjonali 
tal-impjiegi, u jipprovdu ċertezza lill-
kredituri u lill-azzjonisti ta' minoranza.

Or. en

Emenda 150
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għaldaqstant, huwa xieraq li jiġu 
pprovduti regoli proċedurali u sostantivi 
dwar il-konverżjonijiet transkonfinali li 
jkunu jikkontribwixxu għall-abolizzjoni 
tar-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-
istabbiliment u fl-istess ħin jipprovdu l-
protezzjoni adegwata u proporzjonata 
għall-partijiet ikkonċernati bħall-impjegati, 
il-kredituri u l-azzjonisti ta' minoranza.

(6) Għaldaqstant, huwa xieraq li jiġu 
pprovduti regoli proċedurali u sostantivi 
armonizzati tal-UE dwar il-konverżjonijiet 
transkonfinali li jkunu jikkontribwixxu 
għall-abolizzjoni tar-restrizzjonijiet fuq il-
libertà tal-istabbiliment u fl-istess ħin 
jiggarantixxu d-dritt għal protezzjoni
adegwata, uniformi u proporzjonata għall-
partijiet ikkonċernati bħall-impjegati, il-
kredituri u l-azzjonisti ta' minoranza.

Or. ro
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Emenda 151
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għaldaqstant, huwa xieraq li jiġu 
pprovduti regoli proċedurali u sostantivi 
dwar il-konverżjonijiet transkonfinali li 
jkunu jikkontribwixxu għall-abolizzjoni
tar-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-
istabbiliment u fl-istess ħin jipprovdu l-
protezzjoni adegwata u proporzjonata 
għall-partijiet ikkonċernati bħall-impjegati, 
il-kredituri u l-azzjonisti ta' minoranza.

(6) Għaldaqstant, huwa xieraq li jiġu 
pprovduti regoli proċedurali u sostantivi 
dwar il-konverżjonijiet transkonfinali li 
jiffaċilitaw aktar l-abolizzjoni tar-
restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-
istabbiliment u fl-istess ħin jipprovdu l-
protezzjoni adegwata u proporzjonata 
għall-partijiet ikkonċernati bħall-impjegati, 
il-kredituri u l-azzjonisti ta' minoranza.

Or. en

Emenda 152
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) (ġdida) Huwa meħtieġ li jiġu 
ċċarati l-kunċetti ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni tal-impjegati bil-għan li 
tissaħħaħ l-effettività tad-djalogu fil-livell 
transnazzjonali, filwaqt li tkun tista' ssir 
rabta adegwata bejn il-livelli nazzjonali u 
transkonfinali ta' djalogu u tiġi żgurata ċ-
ċertezza legali meħtieġa għall-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 153
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
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Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-kunċetti ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni tal-impjegati jeħtieġ li jiġu 
ċċarati bil-għan li tissaħħaħ l-effettività 
tad-djalogu fil-livell transnazzjonali. Id-
definizzjoni ta' "konsultazzjoni" jenħtieġ 
li tippermetti li l-espressjoni ta' opinjoni 
tintuża kif xieraq fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet.

Or. en

Emenda 154
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) (ġdida) Id-definizzjoni ta' 
"konsultazzjoni" jeħtieġ li tqis il-mira li 
tkun permessa l-espressjoni ta' opinjoni li 
tkun utli fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, li jimplika li l-konsultazzjoni 
trid isseħħ f'tali ħin, b'tali mod u b'tali 
kontenut kif xieraq.

Or. en

Emenda 155
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Din id-Direttiva tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi applikabbli fl-Istati 
Membri kollha filwaqt li tippermetti u 
tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jipprovdu 



AM\1163559MT.docx 17/147 PE627.948v01-00

MT

protezzjoni aktar favorevoli tal-impjegati.

Or. en

Emenda 156
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Premessa 6c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6c) (ġdida) Wieħed mill-għanijiet ta' 
din id-Direttiva huwa li jistabbilixxi r-
rekwiżiti minimi applikabbli fl-Istati 
Membri kollha waqt li ma jipprevjenix 
lill-Istati Membri milli jistabbilixxu 
dispożizzjonijiet aktar favorevoli għall-
impjegati.

Or. en

Emenda 157
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-dritt li kumpanija eżistenti 
maħluqa fi Stat Membru tinqaleb 
f'kumpanija irregolata minn Stat Membru 
ieħor jista', f'ċerti ċirkustanzi, jintuża għal 
finijiet abbużivi bħaċ-ċirkomvenzjoni ta' 
standards tax-xogħol, ta' pagamenti tas-
sigurtà soċjali, ta' obbligi tat-taxxa ta' 
drittijiet tal-kredituri jew tal-azzjonisti ta' 
minoranza jew ta' regoli dwar il-
parteċipazzjoni tal-impjegati. Sabiex jiġu 
miġġielda abbużi possibbli bħal dawn, 
bħala prinċipju ġenerali tad-dritt tal-UE, l-
Istati Membri huma obbligati li jiżguraw li 
l-kumpaniji ma jużawx il-proċedura ta' 
konverżjoni transkonfinali biex joħolqu 

(7) Id-dritt li kumpanija eżistenti 
maħluqa fi Stat Membru tinqaleb 
f'kumpanija irregolata minn Stat Membru 
ieħor jista', f'ċerti ċirkustanzi, jintuża għal 
finijiet abbużivi bħaċ-ċirkomvenzjoni ta' 
standards tax-xogħol, ta' pagamenti tas-
sigurtà soċjali, ta' obbligi tat-taxxa ta' 
drittijiet tal-kredituri jew tal-azzjonisti ta' 
minoranza jew ta' regoli dwar il-
parteċipazzjoni tal-impjegati. Sabiex jiġu 
miġġielda abbużi possibbli bħal dawn, 
bħala prinċipju ġenerali tad-dritt tal-UE, l-
Istati Membri huma obbligati li jiżguraw li 
l-kumpaniji jikkonformaw mal-liġijiet 
nazzjonali u ma jużawx il-proċedura ta' 
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arranġamenti artifiċjali mmirati biex jiksbu 
benefiċċji indebiti fuq it-taxxa jew 
jippreġudikaw b'mod indebitu d-drittijiet 
legali jew kuntrattwali tal-impjegati, tal-
kredituri jew tal-membri. Sa fejn 
tikkostitwixxi deroga mil-libertà 
fundamentali, il-ġlieda kontra l-abbużi 
trid tiġi interpretata strettament u tkun 
ibbażata fuq il-valutazzjoni individwali 
taċ-ċirkustanzi rilevanti kollha. Jenħtieġ 
li jiġi stabbilit qafas proċedurali u 
sostantiv li jiddeskrivi l-marġni ta' 
diskrezzjoni u jippermetti d-diversità tal-
approċċi tal-Istati Membri u fl-istess ħin 
jistipula r-rekwiżiti biex jiġu ssimplifikati 
l-azzjonijiet li jittieħdu mill-awtoritajiet 
nazzjonali għall-ġlieda kontra l-abbużi 
f'konformità mad-dritt tal-Unjoni.

konverżjoni transkonfinali biex joħolqu 
arranġamenti artifiċjali jew jippreġudikaw 
b'mod indebitu d-drittijiet legali jew 
kuntrattwali tal-impjegati, tal-kredituri jew 
tal-membri;

Or. en

Emenda 158
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-dritt li kumpanija eżistenti 
maħluqa fi Stat Membru tinqaleb 
f'kumpanija irregolata minn Stat Membru 
ieħor jista', f'ċerti ċirkustanzi, jintuża għal 
finijiet abbużivi bħaċ-ċirkomvenzjoni ta' 
standards tax-xogħol, ta' pagamenti tas-
sigurtà soċjali, ta' obbligi tat-taxxa ta' 
drittijiet tal-kredituri jew tal-azzjonisti ta' 
minoranza jew ta' regoli dwar il-
parteċipazzjoni tal-impjegati. Sabiex jiġu 
miġġielda abbużi possibbli bħal dawn, 
bħala prinċipju ġenerali tad-dritt tal-UE, l-
Istati Membri huma obbligati li jiżguraw li 
l-kumpaniji ma jużawx il-proċedura ta' 
konverżjoni transkonfinali biex joħolqu 
arranġamenti artifiċjali mmirati biex jiksbu 
benefiċċji indebiti fuq it-taxxa jew 
jippreġudikaw b'mod indebitu d-drittijiet 

(7) Id-dritt li kumpanija eżistenti 
maħluqa fi Stat Membru tinqaleb 
f'kumpanija irregolata minn Stat Membru 
ieħor jista', f'ċerti ċirkustanzi, jintuża għal 
finijiet abbużivi bħaċ-ċirkomvenzjoni ta' 
standards tax-xogħol, ta' pagamenti tas-
sigurtà soċjali, ta' obbligi tat-taxxa ta' 
drittijiet tal-kredituri jew tal-azzjonisti ta' 
minoranza jew ta' regoli dwar il-
parteċipazzjoni tal-impjegati. Sabiex jiġu 
miġġielda abbużi possibbli bħal dawn, 
bħala prinċipju ġenerali tad-dritt tal-UE, l-
Istati Membri huma obbligati li jiżguraw li 
l-kumpaniji ma jużawx il-proċedura ta' 
konverżjoni transkonfinali biex joħolqu 
arranġamenti artifiċjali mmirati biex jiksbu 
benefiċċji indebiti fuq it-taxxa jew 
jippreġudikaw b'mod indebitu d-drittijiet 
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legali jew kuntrattwali tal-impjegati, tal-
kredituri jew tal-membri. Sa fejn 
tikkostitwixxi deroga mil-libertà
fundamentali, il-ġlieda kontra l-abbużi trid 
tiġi interpretata strettament u tkun 
ibbażata fuq il-valutazzjoni individwali 
taċ-ċirkustanzi rilevanti kollha. Jenħtieġ li 
jiġi stabbilit qafas proċedurali u sostantiv li 
jiddeskrivi l-marġni ta' diskrezzjoni u 
jippermetti d-diversità tal-approċċi tal-
Istati Membri u fl-istess ħin jistipula r-
rekwiżiti biex jiġu ssimplifikati l-
azzjonijiet li jittieħdu mill-awtoritajiet 
nazzjonali għall-ġlieda kontra l-abbużi 
f'konformità mad-dritt tal-Unjoni.

legali jew kuntrattwali tal-impjegati, tal-
kredituri jew tal-membri. Għalhekk huwa 
prinċipju fundamentali u għan iddikjarat 
ta' din id-Direttiva li jiġu żgurati d-
drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-impjegati. 
Dan ifisser, li fil-kumpaniji li jirriżultaw 
mill-konverżjoni transkonfinali, jenħtieġ 
li jkompli japplika tal-anqas l-istess livell 
tal-elementi kollha tad-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni tal-impjegati. Fil-
ġurisprudenza tagħha, il-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja tippermetti li jiġi stabbilit 
regolament għall-protezzjoni tal-interessi 
tal-partijiet ikkonċernati. Jenħtieġ li jiġi 
stabbilit qafas proċedurali u sostantiv li 
jiddeskrivi l-marġni ta' diskrezzjoni u 
jippermetti d-diversità tal-approċċi tal-
Istati Membri u fl-istess ħin jistipula r-
rekwiżiti biex jiġu ssimplifikati l-
azzjonijiet li jittieħdu mill-awtoritajiet 
nazzjonali għall-ġlieda kontra l-abbużi 
f'konformità mad-dritt tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 159
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-dritt li kumpanija eżistenti 
maħluqa fi Stat Membru tinqaleb 
f'kumpanija irregolata minn Stat Membru 
ieħor jista', f'ċerti ċirkustanzi, jintuża għal 
finijiet abbużivi bħaċ-ċirkomvenzjoni ta' 
standards tax-xogħol, ta' pagamenti tas-
sigurtà soċjali, ta' obbligi tat-taxxa ta' 
drittijiet tal-kredituri jew tal-azzjonisti ta' 
minoranza jew ta' regoli dwar il-
parteċipazzjoni tal-impjegati. Sabiex jiġu 
miġġielda abbużi possibbli bħal dawn, 
bħala prinċipju ġenerali tad-dritt tal-UE, l-
Istati Membri huma obbligati li jiżguraw li 
l-kumpaniji ma jużawx il-proċedura ta' 

(7) Id-dritt li kumpanija eżistenti 
maħluqa fi Stat Membru tinqaleb 
f'kumpanija irregolata minn Stat Membru 
ieħor jista', f'ċerti ċirkustanzi, jintuża għal 
finijiet abbużivi bħaċ-ċirkomvenzjoni ta' 
standards tax-xogħol, ta' pagamenti tas-
sigurtà soċjali, ta' obbligi tat-taxxa ta' 
drittijiet tal-kredituri jew tal-azzjonisti ta' 
minoranza jew ta' regoli dwar il-
parteċipazzjoni tal-impjegati. Sabiex jiġu 
miġġielda abbużi possibbli bħal dawn, 
bħala prinċipju ġenerali tad-dritt tal-UE, l-
Istati Membri huma obbligati li jiżguraw li 
l-kumpaniji ma jużawx il-proċedura ta' 
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konverżjoni transkonfinali biex joħolqu 
arranġamenti artifiċjali mmirati biex jiksbu 
benefiċċji indebiti fuq it-taxxa jew 
jippreġudikaw b'mod indebitu d-drittijiet
legali jew kuntrattwali tal-impjegati, tal-
kredituri jew tal-membri. Sa fejn 
tikkostitwixxi deroga mil-libertà 
fundamentali, il-ġlieda kontra l-abbużi trid 
tiġi interpretata strettament u tkun ibbażata 
fuq il-valutazzjoni individwali taċ-
ċirkustanzi rilevanti kollha. Jenħtieġ li jiġi 
stabbilit qafas proċedurali u sostantiv li 
jiddeskrivi l-marġni ta' diskrezzjoni u 
jippermetti d-diversità tal-approċċ tal-Istati 
Membri u fl-istess ħin jistipula r-rekwiżiti 
biex jiġu ssimplifikati l-azzjonijiet li 
jittieħdu mill-awtoritajiet nazzjonali għall-
ġlieda kontra l-abbużi f'konformità mad-
dritt tal-Unjoni.

konverżjoni transkonfinali biex joħolqu 
arranġamenti artifiċjali mmirati lejn abbużi 
fiskali jew abbużi fir-rigward tad-drittijiet
legali jew kuntrattwali tal-impjegati, tal-
kredituri jew tal-membri. Sa fejn 
tikkostitwixxi deroga mil-libertà 
fundamentali, il-ġlieda kontra l-abbużi trid 
tiġi interpretata strettament u tkun ibbażata 
fuq il-valutazzjoni individwali taċ-
ċirkustanzi rilevanti kollha. Jenħtieġ li jiġi 
stabbilit qafas proċedurali u sostantiv li 
jiddeskrivi l-marġni ta' diskrezzjoni u 
jippermetti d-diversità tal-approċċ tal-Istati 
Membri u fl-istess ħin jistipula r-rekwiżiti 
biex jiġu ssimplifikati l-azzjonijiet li 
jittieħdu mill-awtoritajiet nazzjonali għall-
ġlieda kontra l-abbużi f'konformità mad-
dritt tal-Unjoni.

Or. bg

Emenda 160
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-dritt li kumpanija eżistenti 
maħluqa fi Stat Membru tinqaleb 
f'kumpanija irregolata minn Stat Membru 
ieħor jista', f'ċerti ċirkustanzi, jintuża għal 
finijiet abbużivi bħaċ-ċirkomvenzjoni ta' 
standards tax-xogħol, ta' pagamenti tas-
sigurtà soċjali, ta' obbligi tat-taxxa ta' 
drittijiet tal-kredituri jew tal-azzjonisti ta' 
minoranza jew ta' regoli dwar il-
parteċipazzjoni tal-impjegati. Sabiex jiġu 
miġġielda abbużi possibbli bħal dawn, 
bħala prinċipju ġenerali tad-dritt tal-UE, l-
Istati Membri huma obbligati li jiżguraw li 
l-kumpaniji ma jużawx il-proċedura ta' 
konverżjoni transkonfinali biex joħolqu 
arranġamenti artifiċjali mmirati biex jiksbu 

(7) Id-dritt li kumpanija eżistenti 
maħluqa fi Stat Membru tagħmel merger, 
tagħmel diviżjoni jew tinqaleb f'kumpanija 
irregolata minn Stat Membru ieħor 
jenħtieġ li qatt ma jintuża għal finijiet 
abbużivi bħaċ-ċirkomvenzjoni ta' standards 
tax-xogħol, ta' pagamenti tas-sigurtà 
soċjali, ta' obbligi tat-taxxa ta' drittijiet tal-
kredituri jew tal-azzjonisti ta' minoranza 
jew ta' regoli dwar il-parteċipazzjoni tal-
impjegati, bħalma huwa l-każ pereżempju 
tal-kumpaniji tal-isem. Sabiex jiġu 
miġġielda abbużi possibbli bħal dawn, 
bħala prinċipju ġenerali tad-dritt tal-UE, l-
Istati Membri huma obbligati jiżguraw li l-
kumpaniji ma jużawx il-proċedura ta' 
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benefiċċji indebiti fuq it-taxxa jew 
jippreġudikaw b'mod indebitu d-drittijiet
legali jew kuntrattwali tal-impjegati, tal-
kredituri jew tal-membri. Sa fejn 
tikkostitwixxi deroga mil-libertà 
fundamentali, il-ġlieda kontra l-abbużi trid 
tiġi interpretata strettament u tkun 
ibbażata fuq il-valutazzjoni individwali 
taċ-ċirkustanzi rilevanti kollha. Jenħtieġ li 
jiġi stabbilit qafas proċedurali u sostantiv li 
jiddeskrivi l-marġni ta' diskrezzjoni u 
jippermetti d-diversità tal-approċċi tal-
Istati Membri u fl-istess ħin jistipula r-
rekwiżiti biex jiġu ssimplifikati l-
azzjonijiet li jittieħdu mill-awtoritajiet 
nazzjonali għall-ġlieda kontra l-abbużi 
f'konformità mad-dritt tal-Unjoni.

konverżjoni, ta' merger jew ta' diviżjoni
transkonfinali biex joħolqu arranġamenti 
artifiċjali mmirati, unikament jew 
parzjalment, biex jiksbu benefiċċji fuq it-
taxxa jew is-sigurtà soċjali jew 
jippreġudikaw id-drittijiet legali jew 
kuntrattwali tal-impjegati, tal-kredituri jew 
tal-membri. Il-ġlieda kontra l-abbużi trid 
tkun ibbażata fuq il-valutazzjoni 
individwali taċ-ċirkustanzi rilevanti kollha. 
Jenħtieġ li jiġi stabbilit qafas proċedurali u 
sostantiv komuni li jistabbilixxi r-rekwiżiti 
biex jiġu ssimplifikati l-azzjonijiet li 
jittieħdu mill-awtoritajiet nazzjonali għall-
ġlieda kontra l-abbużi f'konformità mad-
dritt tal-Unjoni, filwaqt li jiddeskrivi, fejn 
ikun strettament meħtieġ, il-marġni ta' 
diskrezzjoni permess għall-Istati Membri.

Or. en

Emenda 161
Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-kunċett ta' stabbiliment skont it-
tifsira tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat 
dwar il-libertà tal-istabbiliment jinvolvi t-
twettiq attwali ta' attività ekonomika 
permezz ta' stabbiliment fiss fl-Istat 
Membru ospitanti għal perjodu indefinit u 
jippresupponi t-twettiq ta' attività 
ekonomika ġenwina hemmhekk. 
Għalhekk huwa xieraq li jiġi żgurat li l-
kumpanija li twettaq il-konverżjoni 
transkonfinali jew il-kumpaniji li huma 
oġġett ta' merger, fil-każ ta' merger 
transkonfinali, huma meħtieġa juru fuq 
il-bażi ta' fatturi oġġettivi li jkunu jistgħu 
jiġu aċċertati, li għandhom stabbiliment 
fiss u li jwettqu attività ekonomika 
ġenwina u sostanzjali fl-Istat Membru 
tad-destinazzjoni għal perjodu indefinit. 
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Sabiex jiġu miġġielda l-abbużi u sabiex 
jiġi evitat l-użu ta' proċessi ta' ristrutturar 
tal-kumpanija transkonfinali biex 
jinħolqu arranġamenti artifiċjali, huwa 
meħtieġ ukoll li jiġi żgurat li l-kumpaniji 
li jirriżultaw minn konverżjonijiet 
transkonfinali jew mergers transkonfinali 
jkollhom is-sede tagħhom fl-Istat Membru 
tad-destinazzjoni.

Or. en

Emenda 162
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Għall-valutazzjoni ta' 
arranġament artifiċjali għal skopijiet ta' 
taxxa, l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom iqisu mill-anqas
numru ta' fatturi stabbiliti fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-
6 ta' Diċembru 2012 (2012/772/UE) dwar 
"l-ippjanar aggressiv tat-taxxa".

Or. en

Emenda 163
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-twettiq ta' konverżjoni 
transkonfinali jinvolvi tibdil f'forma 
ġuridika għal kumpanija bla ma tintilef il-
personalità ġuridika tagħha. Madankollu, 
din m'għandhiex twassal għal 

(8) It-twettiq ta' konverżjoni 
transkonfinali jinvolvi tibdil f'forma 
ġuridika għal kumpanija bla ma tintilef il-
personalità ġuridika tagħha u mingħajr il-
ħtieġa għal negozjar mill-ġdid tal-
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ċirkomvenzjoni tar-rekwiżiti ta' 
inkorporazzjoni fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni. Kundizzjonijiet bħal dawn, 
inkluż ir-rekwiżiti li jkun hemm uffiċċju 
prinċipali fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni u rekwiżiti relatati mal-
interdizzjoni ta' diretturi, jenħtieġ li jiġu 
rrispettati bis-sħiħ minn kumpanija. 
Madankollu, l-applikazzjoni tat-tali 
kundizzjonijiet mill-Istat Membru tad-
destinazzjoni tista ma taffettwax il-
kontinwità tal-personalità ġuridika tal-
kumpanija konvertita. Kumpanija tista' 
tikkonverti fi kwalunkwe forma ġuridika li 
teżisti fl-Istat Membru tad-destinazzjoni, 
f'konformità mal-Artikolu 49 TFUE.

kuntratti kummerċjali. Madankollu, din 
m'għandhiex twassal għal ċirkomvenzjoni 
tar-rekwiżiti ta' inkorporazzjoni fl-Istat 
Membru tad-destinazzjoni. Kundizzjonijiet 
bħal dawn, inkluż ir-rekwiżiti li jkun hemm 
uffiċċju prinċipali fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni u rekwiżiti relatati mal-
interdizzjoni ta' diretturi, jenħtieġ li jiġu 
rrispettati bis-sħiħ minn kumpanija. 
Madankollu, l-applikazzjoni tat-tali 
kundizzjonijiet mill-Istat Membru tad-
destinazzjoni tista ma taffettwax il-
kontinwità tal-personalità ġuridika tal-
kumpanija konvertita. Kumpanija tista' 
tikkonverti fi kwalunkwe forma ġuridika 
regolata li teżisti fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni, f'konformità mal-Artikolu 49 
TFUE.

Or. ro

Emenda 164
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fid-dawl tal-kumplessità tal-
konverżjonijiet transkonfinali u l-firxa tal-
interessi kkonċernati, huwa xieraq li jiġi 
pprevist kontroll ex ante biex tinħoloq iċ-
ċertezza tad-dritt. Għal dak l-għan, jenħtieġ 
li tiġi stabbilita proċedura strutturata u 
mqassma fuq diversi saffi li biha l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
kemm tat-tluq kif ukoll tad-destinazzjoni 
jiżguraw li deċiżjoni dwar l-approvazzjoni 
tal-konverżjoni transkonfinali tittieħed 
b'mod ġust, oġġettiv u nondiskriminatorju 
fuq il-bażi tal-elementi rilevanti kollha u 
b'kunsiderazzjoni tal-interessi pubbliċi 
leġittimi kollha, b'mod partikolari l-
protezzjoni tal-impjegati, tal-membri u tal-
kredituri.

(9) Fid-dawl tal-kumplessità tal-
konverżjonijiet transkonfinali u l-firxa tal-
interessi kkonċernati, huwa xieraq li jiġi 
pprevist kontroll ex ante biex tinħoloq iċ-
ċertezza tad-dritt. Għal dak l-għan, jenħtieġ 
li tiġi stabbilita proċedura strutturata u 
mqassma fuq diversi saffi li biha l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
kemm tat-tluq kif ukoll tad-destinazzjoni 
jiżguraw li deċiżjoni dwar l-approvazzjoni 
tal-konverżjoni transkonfinali tittieħed 
b'mod ġust, oġġettiv u nondiskriminatorju 
fuq il-bażi tal-elementi rilevanti kollha u 
b'kunsiderazzjoni tal-interessi pubbliċi 
leġittimi kollha, b'mod partikolari l-
protezzjoni tal-impjegati, tal-membri u tal-
kredituri. L-Istati Membri jenħtieġ li 
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jwettqu wkoll verifika ex post f'każijiet 
fejn tkun saret disponibbli informazzjoni 
ġdida biss wara l-finalizzazzjoni tal-
proċedura biex jiġi vverifikat il-karattru 
leġittimu tal-konverżjoni u tittieħed 
azzjoni xierqa fil-każ ta' irregolaritajiet.

Or. en

Emenda 165
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex fil-proċedura li tirregola 
konverżjoni transkonfinali jkunu jistgħu 
jiġu kkunsidrati l-interessi leġittimi tal-
partijiet ikkonċernati kollha, il-kumpanija 
għandha tiddivulga l-abbozz tat-termini tal-
konverżjoni transkonfinali li jkun fih l-
aktar informazzjoni importanti dwar il-
konverżjoni transkonfinali proposta, 
inkluża l-forma prevista tal-kumpanija l-
ġdida, l-istrument tal-istabbiliment u l-
iskeda ta' żmien proposta għall-
konverżjoni. Il-membri, il-kredituri u l-
impjegati tal-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li jiġu 
nnotifikati sabiex jippreżentaw kummenti 
fir-rigward tal-konverżjoni.

(10) Biex fil-proċedura li tirregola 
konverżjoni transkonfinali jkunu jistgħu 
jiġu kkunsidrati l-interessi leġittimi tal-
partijiet ikkonċernati kollha, il-kumpanija 
għandha tiddivulga fil-ħin li suppost l-
abbozz tat-termini tal-konverżjoni 
transkonfinali li jkun fih l-aktar 
informazzjoni importanti dwar il-
konverżjoni transkonfinali proposta, 
inkluża l-forma prevista tal-kumpanija l-
ġdida, l-istrument tal-istabbiliment u l-
iskeda ta' żmien proposta għall-
konverżjoni. Il-membri, il-kredituri u l-
impjegati tal-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li jiġu 
nnotifikati, mingħajr dewmien mhux 
iġġustifikat sabiex ikollhom biżżejjed ħin
sabiex jippreżentaw kummenti fir-rigward 
tal-konverżjoni.

Or. ro

Emenda 166
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex fil-proċedura li tirregola 
konverżjoni transkonfinali jkunu jistgħu 
jiġu kkunsidrati l-interessi leġittimi tal-
partijiet ikkonċernati kollha, il-kumpanija 
għandha tiddivulga l-abbozz tat-termini tal-
konverżjoni transkonfinali li jkun fih l-
aktar informazzjoni importanti dwar il-
konverżjoni transkonfinali proposta, 
inkluża l-forma prevista tal-kumpanija l-
ġdida, l-istrument tal-istabbiliment u l-
iskeda ta' żmien proposta għall-
konverżjoni. Il-membri, il-kredituri u l-
impjegati tal-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li jiġu 
nnotifikati sabiex jippreżentaw kummenti 
fir-rigward tal-konverżjoni.

(10) Biex fil-proċedura li tirregola 
konverżjoni transkonfinali jkunu jistgħu 
jiġu kkunsidrati l-interessi leġittimi tal-
partijiet ikkonċernati kollha, il-kumpanija 
għandha tiddivulga l-abbozz tat-termini tal-
konverżjoni transkonfinali li jkun fih l-
informazzjoni dwar il-konverżjoni 
transkonfinali proposta, inkluża l-forma 
prevista tal-kumpanija l-ġdida, l-istrument 
tal-istabbiliment u l-iskeda ta' żmien 
proposta għall-konverżjoni. Il-membri, il-
kredituri u l-impjegati tal-kumpanija li 
tagħmel il-konverżjoni transkonfinali 
jenħtieġ li jiġu nnotifikati u jingħataw din 
l-informazzjoni fi żmien xieraq sabiex 
jippreżentaw kummenti fir-rigward tal-
konverżjoni.

Or. en

Emenda 167
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex fil-proċedura li tirregola 
konverżjoni transkonfinali jkunu jistgħu 
jiġu kkunsidrati l-interessi leġittimi tal-
partijiet ikkonċernati kollha, il-kumpanija 
għandha tiddivulga l-abbozz tat-termini tal-
konverżjoni transkonfinali li jkun fih l-
aktar informazzjoni importanti dwar il-
konverżjoni transkonfinali proposta, 
inkluża l-forma prevista tal-kumpanija l-
ġdida, l-istrument tal-istabbiliment u l-
iskeda ta' żmien proposta għall-
konverżjoni. Il-membri, il-kredituri u l-
impjegati tal-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li jiġu 
nnotifikati sabiex jippreżentaw kummenti 
fir-rigward tal-konverżjoni.

(10) Biex fil-proċedura li tirregola 
konverżjoni transkonfinali jkunu jistgħu 
jiġu kkunsidrati l-interessi leġittimi tal-
partijiet ikkonċernati kollha, il-kumpanija 
għandha tiddivulga l-abbozz tat-termini tal-
konverżjoni transkonfinali li jkun fih l-
aktar informazzjoni importanti dwar il-
konverżjoni transkonfinali proposta, 
inkluża l-forma prevista tal-kumpanija l-
ġdida, l-istrument tal-istabbiliment u l-
iskeda ta' żmien proposta għall-
konverżjoni. Il-membri, il-kredituri, l-
investituri u l-impjegati tal-kumpanija li 
tagħmel il-konverżjoni transkonfinali 
jenħtieġ li jiġu nnotifikati fil-ħin sabiex 
jippreżentaw kummenti fir-rigward tal-
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konverżjoni.

Or. en

Emenda 168
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex fil-proċedura li tirregola 
konverżjoni transkonfinali jkunu jistgħu 
jiġu kkunsidrati l-interessi leġittimi tal-
partijiet ikkonċernati kollha, il-kumpanija 
għandha tiddivulga l-abbozz tat-termini tal-
konverżjoni transkonfinali li jkun fih l-
aktar informazzjoni importanti dwar il-
konverżjoni transkonfinali proposta, 
inkluża l-forma prevista tal-kumpanija l-
ġdida, l-istrument tal-istabbiliment u l-
iskeda ta' żmien proposta għall-
konverżjoni. Il-membri, il-kredituri u l-
impjegati tal-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li jiġu 
nnotifikati sabiex jippreżentaw kummenti 
fir-rigward tal-konverżjoni.

(10) Biex fil-proċedura li tirregola 
konverżjoni transkonfinali jkunu jistgħu 
jiġu kkunsidrati l-interessi leġittimi tal-
partijiet ikkonċernati kollha, il-kumpanija 
għandha tiddivulga l-abbozz tat-termini tal-
konverżjoni transkonfinali li jkun fih l-
aktar informazzjoni importanti dwar il-
konverżjoni transkonfinali proposta, 
inkluża l-forma prevista tal-kumpanija l-
ġdida, l-istrument tal-istabbiliment u l-
iskeda ta' żmien proposta għall-
konverżjoni. Il-membri, il-kredituri u l-
impjegati tal-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li jiġu 
nnotifikati fi żmien xieraq sabiex huma 
jkunu jistgħu jippreżentaw kummenti fir-
rigward tal-konverżjoni.

Or. en

Emenda 169
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
membri, il-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li tħejji 
rapport. Ir-rapport jenħtieġ li jispjega u 
jissostanzja l-aspetti legali u ekonomiċi tal-

(11) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
membri, il-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li tħejji 
rapport. Ir-rapport jenħtieġ li jispjega u 
jissostanzja l-aspetti legali u ekonomiċi tal-
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konverżjoni transkonfinali proposta, b'mod 
partikolari l-implikazzjonijiet tal-
konverżjoni transkonfinali għall-membri 
fir-rigward tan-negozju futur tal-kumpanija 
u l-pjan strateġiku tal-organu maniġerjali. 
Jenħieġ li jinkludi wkoll ir-rimedji 
potenzjali disponibbli għall-membri, f'każ 
li dawn ma jaqblux mad-deċiżjoni biex 
titwettaq konverżjoni transkonfinali. Ir-
rapport jenħtieġ li jkun disponibbli wkoll 
għall-impjegati tal-kumpanija li tagħmel 
il-konverżjoni transkonfinali.

konverżjoni transkonfinali proposta, b'mod 
partikolari l-implikazzjonijiet tal-
konverżjoni transkonfinali għall-membri 
fir-rigward tan-negozju futur tal-kumpanija 
u l-pjan strateġiku tal-organu maniġerjali. 
Jenħieġ li jinkludi wkoll ir-rimedji 
potenzjali disponibbli għall-membri, f'każ 
li dawn ma jaqblux mad-deċiżjoni biex 
titwettaq konverżjoni transkonfinali.

Or. en

Emenda 170
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
membri, il-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li tħejji 
rapport. Ir-rapport jenħtieġ li jispjega u 
jissostanzja l-aspetti legali u ekonomiċi tal-
konverżjoni transkonfinali proposta, b'mod 
partikolari l-implikazzjonijiet tal-
konverżjoni transkonfinali għall-membri 
fir-rigward tan-negozju futur tal-kumpanija 
u l-pjan strateġiku tal-organu maniġerjali. 
Jenħieġ li jinkludi wkoll ir-rimedji 
potenzjali disponibbli għall-membri, f'każ 
li dawn ma jaqblux mad-deċiżjoni biex 
titwettaq konverżjoni transkonfinali. Ir-
rapport jenħtieġ li jkun disponibbli wkoll 
għall-impjegati tal-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali.

(11) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
membri, il-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li tħejji 
rapport dettaljat. Ir-rapport jenħtieġ li 
jispjega u jissostanzja l-aspetti legali u 
ekonomiċi tal-konverżjoni transkonfinali 
proposta, b'mod partikolari l-
implikazzjonijiet tal-konverżjoni 
transkonfinali għall-membri fir-rigward 
tan-negozju futur tal-kumpanija u l-pjan 
strateġiku tal-organu maniġerjali. Jenħieġ li 
jinkludi wkoll ir-rimedji potenzjali 
disponibbli għall-membri, f'każ li dawn ma 
jaqblux mad-deċiżjoni biex titwettaq 
konverżjoni transkonfinali. Ir-rapport 
jenħtieġ li jkun disponibbli wkoll għall-
impjegati tal-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali.

Or. en

Emenda 171
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Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tipprovi informazzjoni lill-
impjegati tagħha, il-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li 
tfassal rapport li jispjega l-
implikazzjonijiet tal-konverżjoni 
transkonfinali proposta għall-impjegati. Ir-
rapport jenħtieġ li jispjega b'mod 
partikolari l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali proposta fuq is-salvagwardja 
tal-impjiegi tal-impjegati, jekk hux se jkun 
hemm xi tibdil materjali fir-relazzjonijiet 
tal-impjieg u fil-lokalitajiet tal-post tan-
negozju tal-kumpaniji, u kif kull wieħed 
minn dawn il-fatturi se jkun relatat ma' 
kwalunkwe sussidjarja tal-kumpanija. 
Jenħtieġ li dan ir-rekwiżit ma japplikax 
meta l-uniċi impjegati tal-kumpanija 
jkunu biss fl-organu amministrattiv 
tagħha. L-għoti ta' rapport jenħtieġ li jkun 
mingħajr preġudizzju għall-proċedimenti 
ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni 
applikabbli mnedija fil-livell nazzjonali 
wara l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill43 jew tad-Direttiva 2009/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill44.

(12) Sabiex tipprovdi informazzjoni lill-
impjegati tagħha, il-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li 
tfassal rapport li jispjega l-
implikazzjonijiet tal-konverżjoni 
transkonfinali proposta għall-impjegati. Ir-
rapport jenħtieġ li jispjega b'mod 
partikolari l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali proposta fuq is-salvagwardja 
tal-impjiegi tal-impjegati, informazzjoni 
dwar il-proċeduri li permezz tagħhom jiġu 
ddeterminati l-arranġamenti għall-
involviment tal-impjegati fid-definizzjoni 
tad-drittijiet tagħhom għal parteċipazzjoni 
fil-kumpanija konvertita skont l-
Artikolu 861 u dwar l-għażliet possibbli 
għal tali arranġamenti, jekk hux se jkun 
hemm xi tibdil materjali fir-relazzjonijiet 
tal-impjieg u dwar l-applikazzjoni fuq 
ftehimiet kollettivi u fil-lokalitajiet tal-post 
tan-negozju tal-kumpaniji, u kif kull 
wieħed minn dawn il-fatturi se jkun relatat 
ma' kwalunkwe sussidjarja tal-kumpanija. 
L-għoti ta' rapport jenħtieġ li jkun mingħajr 
preġudizzju għall-proċedimenti ta' 
informazzjoni u ta' konsultazzjoni 
applikabbli mnedija fil-livell nazzjonali 
wara l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill43 jew tad-Direttiva 2009/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill44.

_________________ _________________

43 Id-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 
2002 li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-
informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-
impjegati fil-Komunità Ewropea (ĠU L 80, 
23.3.2002, p. 29).

43 Id-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 
2002 li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-
informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-
impjegati fil-Komunità Ewropea (ĠU L 80, 
23.3.2002, p. 29).

44 Id-Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 
dwar l-istabbiliment ta' Kunsill tax-

44 Id-Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 
dwar l-istabbiliment ta' Kunsill tax-
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Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-
impriżi fuq skala Komunitarja u fil-gruppi 
tal-impriżi fuq skala Komunitarja għall-
għanijiet ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni tal-impjegati (Tfassil mill-
ġdid) (ĠU L 122, 16.5.2009, p. 28).

Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-
impriżi fuq skala Komunitarja u fil-gruppi 
tal-impriżi fuq skala Komunitarja għall-
għanijiet ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni tal-impjegati (Tfassil mill-
ġdid) (ĠU L 122, 16.5.2009, p. 28).

Or. en

Emenda 172
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tipprovi informazzjoni lill-
impjegati tagħha, il-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li
tfassal rapport li jispjega l-
implikazzjonijiet tal-konverżjoni 
transkonfinali proposta għall-impjegati. Ir-
rapport jenħtieġ li jispjega b'mod 
partikolari l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali proposta fuq is-salvagwardja 
tal-impjiegi tal-impjegati, jekk hux se jkun 
hemm xi tibdil materjali fir-relazzjonijiet 
tal-impjieg u fil-lokalitajiet tal-post tan-
negozju tal-kumpaniji, u kif kull wieħed 
minn dawn il-fatturi se jkun relatat ma' 
kwalunkwe sussidjarja tal-kumpanija. 
Jenħtieġ li dan ir-rekwiżit ma japplikax 
meta l-uniċi impjegati tal-kumpanija jkunu 
biss fl-organu amministrattiv tagħha. L-
għoti ta' rapport jenħtieġ li jkun mingħajr 
preġudizzju għall-proċedimenti ta' 
informazzjoni u ta' konsultazzjoni 
applikabbli mnedija fil-livell nazzjonali 
wara l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill43 jew tad-Direttiva 2009/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill44.

(12) Sabiex tipprovdi informazzjoni lill-
impjegati tagħha, il-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li 
tfassal rapport li jispjega l-
implikazzjonijiet tal-konverżjoni 
transkonfinali proposta għall-impjegati. Ir-
rapport jenħtieġ li jispjega b'mod 
partikolari l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali proposta fuq is-salvagwardja 
tal-impjiegi tal-impjegati, jekk hux se jkun 
hemm xi tibdil materjali fir-relazzjonijiet 
tal-impjieg, fl-arranġamenti kuntrattwali 
tagħhom u fil-lokalitajiet tal-post tan-
negozju tal-kumpaniji, u kif kull wieħed 
minn dawn il-fatturi se jkun relatat ma' 
kwalunkwe sussidjarja tal-kumpanija. 
Jenħtieġ li dan ir-rekwiżit ma japplikax 
meta l-uniċi impjegati tal-kumpanija jkunu 
biss fl-organu amministrattiv tagħha. L-
għoti ta' rapport jenħtieġ li jitwettaq fi 
żmien xieraq sabiex l-impjegati jew ir-
rappreżentanti tagħhom ikunu jistgħu 
jissottomettu l-kummenti tagħhom
mingħajr preġudizzju għall-proċedimenti 
ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni 
applikabbli mnedija fil-livell nazzjonali 
wara l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill43 jew tad-Direttiva 2009/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill44.
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_________________ _________________

43 Id-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 
2002 li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-
informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-
impjegati fil-Komunità Ewropea (ĠU L 80, 
23.3.2002, p. 29).

43 Id-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 
2002 li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-
informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-
impjegati fil-Komunità Ewropea (ĠU L 80, 
23.3.2002, p. 29).

44 Id-Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 
dwar l-istabbiliment ta' Kunsill tax-
Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-
impriżi fuq skala Komunitarja u fil-gruppi 
tal-impriżi fuq skala Komunitarja għall-
għanijiet ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni tal-impjegati (Tfassil mill-
ġdid) (ĠU L 122, 16.5.2009, p. 28).

44 Id-Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 
dwar l-istabbiliment ta' Kunsill tax-
Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-
impriżi fuq skala Komunitarja u fil-gruppi 
tal-impriżi fuq skala Komunitarja għall-
għanijiet ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni tal-impjegati (Tfassil mill-
ġdid) (ĠU L 122, 16.5.2009, p. 28).

Or. en

Emenda 173
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tipprovi informazzjoni lill-
impjegati tagħha, il-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li 
tfassal rapport li jispjega l-
implikazzjonijiet tal-konverżjoni 
transkonfinali proposta għall-impjegati. Ir-
rapport jenħtieġ li jispjega b'mod 
partikolari l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali proposta fuq is-salvagwardja 
tal-impjiegi tal-impjegati, jekk hux se jkun 
hemm xi tibdil materjali fir-relazzjonijiet 
tal-impjieg u fil-lokalitajiet tal-post tan-
negozju tal-kumpaniji, u kif kull wieħed 
minn dawn il-fatturi se jkun relatat ma' 
kwalunkwe sussidjarja tal-kumpanija. 
Jenħtieġ li dan ir-rekwiżit ma japplikax 
meta l-uniċi impjegati tal-kumpanija 
jkunu biss fl-organu amministrattiv 

(12) Sabiex tipprovdi informazzjoni lill-
impjegati tagħha, il-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li 
tfassal rapport li jispjega l-
implikazzjonijiet tal-konverżjoni 
transkonfinali proposta għall-impjegati. Ir-
rapport jenħtieġ li jispjega b'mod 
partikolari l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali proposta fuq is-salvagwardja 
tal-impjiegi tal-impjegati, informazzjoni 
dwar il-proċeduri li permezz tagħhom jiġu 
ddeterminati l-arranġamenti għall-
involviment tal-impjegati fid-definizzjoni 
tad-drittijiet tagħhom għal parteċipazzjoni 
fil-kumpanija konvertita u dwar l-għażliet 
possibbli għal tali arranġamenti, jekk hux 
se jkun hemm xi tibdil materjali fir-
relazzjonijiet tal-impjieg u fil-lokalitajiet 
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tagħha. L-għoti ta' rapport jenħtieġ li jkun 
mingħajr preġudizzju għall-proċedimenti 
ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni 
applikabbli mnedija fil-livell nazzjonali 
wara l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill43 jew tad-Direttiva 2009/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill44.

tal-post tan-negozju tal-kumpaniji, u kif 
kull wieħed minn dawn il-fatturi se jkun 
relatat ma' kwalunkwe sussidjarja tal-
kumpanija. L-għoti ta' rapport jenħtieġ li 
jkun mingħajr preġudizzju għall-
proċedimenti ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni applikabbli mnedija fil-
livell nazzjonali wara l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill43 jew tad-Direttiva 
2009/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill44.

_________________ _________________

43 Id-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 
2002 li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-
informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-
impjegati fil-Komunità Ewropea (ĠU L 80, 
23.3.2002, p. 29).

43 Id-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 
2002 li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-
informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-
impjegati fil-Komunità Ewropea (ĠU L 80, 
23.3.2002, p. 29).

44 Id-Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 
dwar l-istabbiliment ta' Kunsill tax-
Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-
impriżi fuq skala Komunitarja u fil-gruppi 
tal-impriżi fuq skala Komunitarja għall-
għanijiet ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni tal-impjegati (Tfassil mill-
ġdid) (ĠU L 122, 16.5.2009, p. 28).

44 Id-Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 
dwar l-istabbiliment ta' Kunsill tax-
Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-
impriżi fuq skala Komunitarja u fil-gruppi 
tal-impriżi fuq skala Komunitarja għall-
għanijiet ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni tal-impjegati (Tfassil mill-
ġdid) (ĠU L 122, 16.5.2009, p. 28).

Or. en

Emenda 174
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tipprovi informazzjoni lill-
impjegati tagħha, il-kumpanija li twettaq 
il-konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li 
tfassal rapport li jispjega l-
implikazzjonijiet tal-konverżjoni 
transkonfinali proposta għall-impjegati. Ir-
rapport jenħtieġ li jispjega b'mod 

(12) Sabiex tipprovdi informazzjoni lill-
impjegati tagħha, dan ir-rapport jenħtieġ li
jispjega wkoll l-implikazzjonijiet tal-
konverżjoni transkonfinali proposta għall-
impjegati. Huwa jenħtieġ li jispjega b'mod 
partikolari l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali proposta fuq is-salvagwardja 
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partikolari l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali proposta fuq is-salvagwardja 
tal-impjiegi tal-impjegati, jekk hux se jkun 
hemm xi tibdil materjali fir-relazzjonijiet 
tal-impjieg u fil-lokalitajiet tal-post tan-
negozju tal-kumpaniji, u kif kull wieħed 
minn dawn il-fatturi se jkun relatat ma' 
kwalunkwe sussidjarja tal-kumpanija. 
Jenħtieġ li dan ir-rekwiżit ma japplikax 
meta l-uniċi impjegati tal-kumpanija jkunu 
biss fl-organu amministrattiv tagħha. L-
għoti ta' rapport jenħtieġ li jkun mingħajr 
preġudizzju għall-proċedimenti ta' 
informazzjoni u ta' konsultazzjoni 
applikabbli mnedija fil-livell nazzjonali 
wara l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill43 jew tad-Direttiva 2009/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill44.

tal-impjiegi tal-impjegati, jekk hux se jkun 
hemm xi tibdil materjali fir-relazzjonijiet 
tal-impjieg u fil-lokalitajiet tal-post tan-
negozju tal-kumpaniji, u kif kull wieħed 
minn dawn il-fatturi se jkun relatat ma' 
kwalunkwe sussidjarja tal-kumpanija. 
Jenħtieġ li dan ir-rekwiżit ma japplikax 
meta l-uniċi impjegati tal-kumpanija jkunu 
biss fl-organu amministrattiv tagħha. L-
għoti ta' din l-informazzjoni jenħtieġ li 
jkun mingħajr preġudizzju għall-
proċedimenti ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni applikabbli mnedija fil-
livell nazzjonali wara l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill43 jew tad-Direttiva 
2009/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill44.

_________________ _________________

43 Id-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 
2002 li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-
informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-
impjegati fil-Komunità Ewropea (ĠU L 80, 
23.3.2002, p. 29).

43 Id-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 
2002 li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-
informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-
impjegati fil-Komunità Ewropea (ĠU L 80, 
23.3.2002, p. 29).

44 Id-Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 
dwar l-istabbiliment ta' Kunsill tax-
Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-
impriżi fuq skala Komunitarja u fil-gruppi 
tal-impriżi fuq skala Komunitarja għall-
għanijiet ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni tal-impjegati (Tfassil mill-
ġdid) (ĠU L 122, 16.5.2009, p. 28).

44 Id-Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 
dwar l-istabbiliment ta' Kunsill tax-
Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-
impriżi fuq skala Komunitarja u fil-gruppi 
tal-impriżi fuq skala Komunitarja għall-
għanijiet ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni tal-impjegati (Tfassil mill-
ġdid) (ĠU L 122, 16.5.2009, p. 28).

Or. en

Emenda 175
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(12a) Ir-rapport dettaljat maħsub għall-
impjegati jenħtieġ li jsir disponibbli għall-
Parlament Ewropew, il-kunsill tax-
xogħlijiet tal-Istat Membru tat-tluq u l-
Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew.

Or. en

Emenda 176
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Biex tiġi vvalutata l-akkuratezza 
tal-informazzjoni li tinsab fl-abbozz tat-
termini ta' konverżjoni fir-rapporti 
indirizzati lill-membri u lill-impjegati u 
biex jiġu pprovduti l-elementi fattwali 
neċessarji għall-valutazzjoni ta' jekk il-
konverżjoni proposta tikkostitwixxix 
arranġament artifiċjali, jenħtieġ li jkun 
meħtieġ rapport ta' espert indipendenti li 
għandu jkun ippreparat sabiex tiġi 
vvalutata l-konverżjoni transkonfinali. 
Biex tiġi żgurata l-indipendenza tal-espert, 
l-espert jenħtieġ li jinħatar mill-awtorità
kompetenti, wara applikazzjoni mill-
kumpanija. F'dan il-kuntest, ir-rapport tal-
espert jenħtieġ li jippreżenta l-
informazjoni relevanti kollha sabiex l-
awtorità kompetenti fl-Istat Membru tat-
tluq tkun tista' tieħu deċiżjoni infurmata 
dwar jekk toħroġx ċertifikat ta' 
prekonverżjoni. Għal dan l-għan, l-espert
jenħtieġ li jkun jista' jikseb l-
informazzjoni u d-dokumenti rilevanti 
kollha tal-kumpanija u jwettaq l-
investigazzjonijiet neċessarji kollha biex 
jiġbor l-evidenza meħtieġa kollha. L-espert
jenħtieġ li juża l-informazzjoni, b'mod 
partikolari l-fatturat nett, u l-profitt u t-telf, 
l-għadd ta' impjegati u t-tifsila tal-karta 
bilanċjali miġbura mill-kumpanija, 

(13) Biex tiġi vvalutata l-akkuratezza 
tal-informazzjoni li tinsab fl-abbozz tat-
termini ta' konverżjoni fir-rapporti 
indirizzati lill-membri u lill-impjegati u 
biex jiġu pprovduti l-elementi fattwali 
neċessarji għall-valutazzjoni ta' jekk il-
konverżjoni proposta tikkostitwixxix 
arranġament artifiċjali, jenħtieġ li jkun 
meħtieġ rapport ta' espert indipendenti li 
għandu jkun ippreparat sabiex tiġi 
vvalutata l-konverżjoni transkonfinali. 
Biex tiġi żgurata l-indipendenza, l-awtorità
kompetenti, wara applikazzjoni mill-
kumpanija, jenħtieġ li taħtar żewġ esperti 
minn lista magħżula minn qabel, li ma 
għandhom l-ebda rabta antika jew attwali 
mal-kumpanija kkonċernata u li jitħallsu 
tariffa stabbilita minn qabel mill-
kumpanija. L-esperti jenħtieġ li ma 
jkunux jaħdmu għall-istess ditta u 
jenħtieġ li flimkien ikollhom għarfien 
espert fl-oqsma tal-liġi dwar il-kumpaniji, 
il-liġi tat-tassazzjoni u dik fiskali, is-
sigurtà soċjali u d-drittijiet tal-ħaddiema. 
L-esperti indipendenti jenħtieġ li jinħatru 
fi żmien xahar wara l-applikazzjoni mill-
kumpanija u jenħtieġ li jibagħtu r-rapport 
tagħhom fi żmien xahrejn wara l-ħatra 
tagħhom. F'dan il-kuntest, ir-rapport tal-
espert jenħtieġ li jippreżenta l-
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minħabba l-preparazzjoni tar-rapporti 
finanzjarji skont id-dritt tal-Unjoni u l-liġi 
tal-Istati Membri. Madankollu, sabiex tiġi 
protetta kull informazzjoni kunfidenzjali, 
inklużi sigriet kummerċjali tal-kumpanija, 
tali informazzjoni jenħtieġ li ma tiffurmax 
parti mir-rapport finali tal-espert li minnu 
nnifsu jkun pubblikament disponibbli.

informazzjoni relevanti kollha sabiex l-
awtorità kompetenti fl-Istat Membru tat-
tluq tkun tista' tieħu deċiżjoni infurmata 
dwar jekk toħroġx ċertifikat ta' 
prekonverżjoni. Għal dan l-għan, l-esperti
jenħtieġ li jkunu jistgħu jiksbu l-
informazzjoni u d-dokumenti rilevanti 
kollha tal-kumpanija, jiltaqgħu mal-
impjegati u mar-rappreżentanti tal-
impjegati, u jwettqu l-investigazzjonijiet 
neċessarji kollha biex jiġbru l-evidenza 
meħtieġa kollha. L-esperti jenħtieġ li 
jużaw l-informazzjoni, b'mod partikolari l-
fatturat nett, u l-profitt u t-telf, l-għadd ta' 
impjegati u t-tifsila tal-karta bilanċjali 
miġbura mill-kumpanija, minħabba l-
preparazzjoni tar-rapporti finanzjarji skont 
id-dritt tal-Unjoni u l-liġi tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 177
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Biex tiġi vvalutata l-akkuratezza 
tal-informazzjoni li tinsab fl-abbozz tat-
termini ta' konverżjoni fir-rapporti 
indirizzati lill-membri u lill-impjegati u 
biex jiġu pprovduti l-elementi fattwali 
neċessarji għall-valutazzjoni ta' jekk il-
konverżjoni proposta tikkostitwixxix
arranġament artifiċjali, jenħtieġ li jkun 
meħtieġ rapport ta' espert indipendenti li 
għandu jkun ippreparat sabiex tiġi 
vvalutata l-konverżjoni transkonfinali. 
Biex tiġi żgurata l-indipendenza tal-
espert, l-espert jenħtieġ li jinħatar mill-
awtorità kompetenti, wara applikazzjoni
mill-kumpanija. F'dan il-kuntest, ir-rapport 
tal-espert jenħtieġ li jippreżenta l-
informazjoni relevanti kollha sabiex l-
awtorità kompetenti fl-Istat Membru tat-

(13) L-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti għandhom ikunu jistgħu 
jivvalutaw l-akkuratezza tal-informazzjoni 
li tinsab fl-abbozz tat-termini ta' 
konverżjoni fir-rapporti indirizzati lill-
membri u lill-impjegati. Fejn l-awtorità 
kompetenti tqis, fuq il-bażi ta' 
motivazzjonijiet raġonevoli, li hemm 
riskju li l-konverżjoni transkonfinali 
tirrappreżenta arranaġment artifiċjali hija 
għandha tfassal rapport sabiex tiġi 
vvalutata l-konverżjoni transkonfinali bl-
elementi fattwali neċessarji kollha 
pprovduti mill-kumpanija. F'tali każ, l-
awtorità tista' tirrikorri għal espert 
indipendenti. F'dan il-kuntest, ir-rapport 
jenħtieġ li jkun fih l-informazzjoni
relevanti kollha sabiex l-awtorità 
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tluq tkun tista' tieħu deċiżjoni infurmata 
dwar jekk toħroġx ċertifikat ta' 
prekonverżjoni. Għal dan l-għan, l-espert
jenħtieġ li jkun jista' jikseb l-
informazzjoni u d-dokumenti rilevanti 
kollha tal-kumpanija u jwettaq l-
investigazzjonijiet neċessarji kollha biex 
jiġbor l-evidenza meħtieġa kollha. L-
espert jenħtieġ li juża l-informazzjoni, 
b'mod partikolari l-fatturat nett, u l-profitt 
u t-telf, l-għadd ta' impjegati u t-tifsila tal-
karta bilanċjali miġbura mill-kumpanija, 
minħabba l-preparazzjoni tar-rapporti 
finanzjarji skont id-dritt tal-Unjoni u l-liġi 
tal-Istati Membri. Madankollu, sabiex tiġi 
protetta kull informazzjoni kunfidenzjali, 
inklużi sigriet kummerċjali tal-kumpanija, 
tali informazzjoni jenħtieġ li ma tiffurmax 
parti mir-rapport finali tal-espert li minnu 
nnifsu jkun pubblikament disponibbli.

kompetenti fl-Istat Membru tat-tluq tkun 
tista' tieħu deċiżjoni infurmata dwar jekk 
toħroġx ċertifikat ta' prekonverżjoni. Għal 
dan l-għan, l-awtorità kompetenti jenħtieġ 
li tkun tista' tikseb l-informazzjoni 
rilevanti kollha tal-kumpanija, bħall-
fatturat nett, u l-profitt u t-telf, l-għadd ta' 
impjegati u t-tifsila tal-karta bilanċjali 
miġbura mill-kumpanija, minħabba l-
preparazzjoni tar-rapporti finanzjarji skont 
id-dritt tal-Unjoni u l-liġi tal-Istati Membri, 
u d-dokumenti u twettaq l-
investigazzjonijiet neċessarji kollha biex 
tiġbor l-evidenza meħtieġa kollha. 
Madankollu, sabiex tiġi protetta kull 
informazzjoni kunfidenzjali, inklużi sigriet 
kummerċjali tal-kumpanija, tali 
informazzjoni jenħtieġ li ma tiffurmax parti 
mir-rapport finali li minnu nnifsu jkun 
pubblikament disponibbli.

Or. en

Emenda 178
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Biex jiġu evitati spejjeż u piżijiet 
sproporzjonati għal kumpaniji iżgħar li 
jwettqu l-konverżjoni transkonfinali, l-
intrapriżi mikro u żgħar kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE45 jenħtieġ li jkunu eżentati 
mir-rekwiżit li jipproduċu rapport ta' 
espert indipendenti. Madankollu, dawn il-
kumpaniji jistgħu jmorru għal rapport ta' 
espert indipendenti sabiex jevitaw l-
ispejjez ta' litigazzjoni mal-kredituri.

imħassar

_________________

45 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummisjjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 fir-
rigward tad-definizzjoni ta' intrapriżi 
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mikro, żgħar u ta' daqs medju (ĠU L 124, 
20.5.2003, p. 36).

Or. en

Emenda 179
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Biex jiġu evitati spejjeż u piżijiet 
sproporzjonati għal kumpaniji iżgħar li 
jwettqu l-konverżjoni transkonfinali, l-
intrapriżi mikro u żgħar kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE45 jenħtieġ li jkunu eżentati 
mir-rekwiżit li jipproduċu rapport ta' 
espert indipendenti. Madankollu, dawn il-
kumpaniji jistgħu jmorru għal rapport ta' 
espert indipendenti sabiex jevitaw l-
ispejjez ta' litigazzjoni mal-kredituri.

(14) Biex jiġu evitati spejjeż u piżijiet 
sproporzjonati għal kumpaniji iżgħar li 
jwettqu l-konverżjoni transkonfinali, l-
Istati Membri jistgħu jistabbilixxu tariffi 
proċedurali u tariffi tal-esperti 
indipendenti aktar baxxi għall-intrapriżi
mikro u żgħar kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE45.

_________________ _________________

45 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummisjjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 fir-
rigward tad-definizzjoni ta' intrapriżi 
mikro, żgħar u ta' daqs medju (ĠU L 124, 
20.5.2003, p. 36).

45 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummisjjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 fir-
rigward tad-definizzjoni ta' intrapriżi 
mikro, żgħar u ta' daqs medju (ĠU L 124, 
20.5.2003, p. 36).

Or. en

Emenda 180
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fuq il-bażi tal-abbozz tat-termini ta' 
konverżjoni u tar-rapporti, fil-laqgħa 

(15) Fuq il-bażi tal-abbozz tat-termini ta' 
konverżjoni u tar-rapporti, fil-laqgħa 
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ġenerali tal-membri tal-kumpanija jenħtieġ 
li jiġi deċiż dwar jekk jiġix approvat dan l-
abbozz tat-termini. Huwa importanti li r-
rekwiżit ta' maġġoranza għal vot bħal dan 
jkun għoli biżżejjed sabiex jiġi żgurat li d-
deċiżjoni għad-diviżjoni tkun waħda 
kollettiva. Barra minn hekk il-membri 
jenħtieġ li jkollhom ukoll id-dritt li 
jivvotaw fuq kull l-arranġament li 
jikkonċerna l-parteċipazzjoni tal-
impjegati, jekk dawn ikunu rriżervaw dak 
id-dritt matul il-laqgħa ġenerali.

ġenerali tal-membri tal-kumpanija jenħtieġ 
li jiġi deċiż dwar jekk jiġix approvat dan l-
abbozz tat-termini. Huwa importanti li r-
rekwiżit ta' maġġoranza għal vot bħal dan 
jkun għoli biżżejjed sabiex jiġi żgurat li d-
deċiżjoni għad-diviżjoni tkun waħda 
kollettiva.

Or. en

Emenda 181
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fuq il-bażi tal-abbozz tat-termini ta' 
konverżjoni u tar-rapporti, fil-laqgħa 
ġenerali tal-membri tal-kumpanija jenħtieġ 
li jiġi deċiż dwar jekk jiġix approvat dan l-
abbozz tat-termini. Huwa importanti li r-
rekwiżit ta' maġġoranza għal vot bħal dan 
jkun għoli biżżejjed sabiex jiġi żgurat li d-
deċiżjoni għad-diviżjoni tkun waħda 
kollettiva. Barra minn hekk il-membri 
jenħtieġ li jkollhom ukoll id-dritt li 
jivvotaw fuq kull l-arranġament li 
jikkonċerna l-parteċipazzjoni tal-
impjegati, jekk dawn ikunu rriżervaw dak 
id-dritt matul il-laqgħa ġenerali.

(15) Fuq il-bażi tal-abbozz tat-termini ta' 
konverżjoni u tar-rapporti, fil-laqgħa 
ġenerali tal-membri tal-kumpanija jenħtieġ 
li jiġi deċiż dwar jekk jiġix approvat dan l-
abbozz tat-termini. Huwa importanti li r-
rekwiżit ta' maġġoranza għal vot bħal dan 
jkun għoli biżżejjed sabiex jiġi żgurat li d-
deċiżjoni għad-diviżjoni tkun waħda 
kollettiva.

Or. en

Emenda 182
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
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Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Huwa xieraq li dawk il-membri li 
kellhom id-dritt tal-vot u li ma vvuttawx 
japprovaw l-abbozz tat-termini ta' 
konverżjoni, u jenħtieġ li dawk il-membri 
mingħajr id-dritt tal-vot, li ma setgħux 
jippreżentaw il-pożizzjoni tagħhom, 
jingħataw id-dritt li joħorġu mill-
kumpanija. Dawn il-membri jenħtieġ li 
jkunu jistgħu jitilqu mill-kumpanija u 
jirċievu kumpens fi flus għall-ishma 
tagħhom ekwivalenti għall-valur tal-ishma 
tagħhom. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
jkollhom id-dritt li f'qorti jopponu l-
kalkolu u l-adegwatezza tal-kumpens fi 
flus li ġew offruti.

(16) Huwa xieraq li dawk il-membri li 
kellhom id-dritt tal-vot u li vvutaw kontra 
jew ma setgħux jattendu l-laqgħa ġenerali 
iżda li qabel il-laqgħa esprimew l-
intenzjoni tagħhom li jivvutaw kontra l-
approvazzjoni tal-abbozz tat-termini ta' 
konverżjoni, u jenħtieġ li dawk il-membri 
mingħajr id-dritt tal-vot, li ma setgħux 
jippreżentaw il-pożizzjoni tagħhom, 
jingħataw id-dritt li joħorġu mill-
kumpanija. Dawn il-membri jenħtieġ li 
jkunu jistgħu jitilqu mill-kumpanija u 
jirċievu kumpens fi flus għall-ishma 
tagħhom ekwivalenti għall-valur tal-ishma 
tagħhom. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
jkollhom id-dritt li f'qorti jopponu l-
kalkolu u l-adegwatezza tal-kumpens fi 
flus li ġew offruti.

Or. en

Emenda 183
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Huwa xieraq li dawk il-membri li 
kellhom id-dritt tal-vot u li ma vvuttawx 
japprovaw l-abbozz tat-termini ta' 
konverżjoni, u jenħtieġ li dawk il-membri 
mingħajr id-dritt tal-vot, li ma setgħux 
jippreżentaw il-pożizzjoni tagħhom, 
jingħataw id-dritt li joħorġu mill-
kumpanija. Dawn il-membri jenħtieġ li 
jkunu jistgħu jitilqu mill-kumpanija u 
jirċievu kumpens fi flus għall-ishma 
tagħhom ekwivalenti għall-valur tal-ishma 
tagħhom. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
jkollhom id-dritt li f'qorti jopponu l-
kalkolu u l-adegwatezza tal-kumpens fi 

(16) Huwa neċessarju li dawk il-
membri li kellhom id-dritt tal-vot u li ma 
vvuttawx japprovaw l-abbozz tat-termini 
ta' konverżjoni, u jenħtieġ li dawk il-
membri mingħajr id-dritt tal-vot, li ma 
setgħux jippreżentaw il-pożizzjoni 
tagħhom, jingħataw id-dritt li joħorġu mill-
kumpanija. Dawn il-membri jenħtieġ li 
jkunu jistgħu jitilqu mill-kumpanija u 
jirċievu kumpens adegwat fi flus għall-
ishma tagħhom ekwivalenti għall-valur tal-
ishma tagħhom. Barra minn hekk, jenħtieġ 
li jkollhom id-dritt li f'qorti jopponu l-
kalkolu u l-adegwatezza tal-kumpens fi 
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flus li ġew offruti. flus li ġew offruti.

Or. ro

Emenda 184
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ ukoll li 
fl-abbozz tat-termini ta' konverżjoni 
tistabbilixxi miżuri sabiex tiġi żgurata l-
protezzjoni tal-kredituri. Barra minn hekk, 
biex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-kredituri 
fil-każ ta' insolvenza ta' kumpanija wara l-
konverżjoni transkonfinali, l-Istati Membri 
jenħtieġ li jitħallew jobbligaw lill-
kumpanija tagħmel dikjarazzjoni ta' 
insolvenza li tistipula li hi ma taf bl-ebda 
raġuni għaliex il-kumpanija konvertita jaf 
ma tissodisfax l-obbligazzjonijiet tagħha. 
F'dawn iċ-ċirkustanzi, l-Istati Membri 
jenħtieġ li jkunu jistgħu jżommu lill-
membri tal-organu maniġerjali 
personalment responsabbli għall-
akkuratezza tad-dikjarazzjoni. Billi t-
tradizzjonijiet legali jvarjaw bejn l-Istati 
Membri fir-rigward tal-użu tad-
dikjarazzjonijiet ta' solvenza u tal-
konsegwenzi possibbli tagħhom, jenħtieġ li 
jkun f'idejn l-Istati Membri li jfasslu l-
konsegwenzi xierqa dwar dikjarazzjonijiet 
ineżatti jew qarrieqa, inklużi sanzjonijiet u 
obbligazzjonijiet effettivi u proporzjonali 
f'konformità mad-dritt tal-Unjoni.

(17) Il-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ ukoll li 
fl-abbozz tat-termini ta' konverżjoni 
tistabbilixxi miżuri sabiex tiġi żgurata l-
protezzjoni adegwata tal-kredituri. Barra 
minn hekk, biex tissaħħaħ il-protezzjoni 
tal-kredituri fil-każ ta' insolvenza ta' 
kumpanija wara l-konverżjoni 
transkonfinali, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jitħallew jobbligaw lill-kumpanija tagħmel 
dikjarazzjoni ta' insolvenza li tistipula li hi 
ma taf bl-ebda raġuni għaliex il-kumpanija 
konvertita jaf ma tissodisfax l-
obbligazzjonijiet tagħha wara l-
konverżjoni transkonfinali. F'dawn iċ-
ċirkustanzi, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jkunu jistgħu jżommu lill-membri tal-
organu maniġerjali personalment 
responsabbli għall-akkuratezza tad-
dikjarazzjoni. Billi t-tradizzjonijiet legali 
jvarjaw bejn l-Istati Membri fir-rigward 
tal-użu tad-dikjarazzjonijiet ta' solvenza u
tal-konsegwenzi possibbli tagħhom, 
jenħtieġ li jkun f'idejn l-Istati Membri li 
jfasslu l-konsegwenzi xierqa dwar 
dikjarazzjonijiet ineżatti jew qarrieqa, 
inklużi sanzjonijiet u obbligazzjonijiet 
effettivi u proporzjonali f'konformità mad-
dritt tal-Unjoni.

Or. ro

Emenda 185
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Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Biex jiġi żgurat li l-parteċipazzjoni 
tal-impjegati mhix ippreġudikata b'mod 
indebitu bħala riżultat tal-konverżjoni 
transkonfinali, fejn il-kumpanija li twettaq 
il-konverżjoni transkonfinali tkun qed 
topera taħt sistema ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati fl-Istat Membru tat-tluq, il-
kumpanija jenħtieġ li tkun obbligata tieħu 
forma ġuridika li tippermetti l-eżerċizzju ta' 
din il-parteċipazzjoni, inkluż permezz tal-
preżenza ta' rappreżentanti tal-impjegati fl-
organu maniġerjali jew superviżorju xieraq 
tal-kumpanija fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni. Barra minn hekk, f'każ bħal 
dan jenħtieġ li jsiru negozjati bona fide 
bejn il-kumpanija u l-impjegati tagħha, 
b'mod li jsegwu l-proċedura prevista fid-
Direttiva 2001/86/KE, bl-għan li tinstab 
soluzzjoni amikevoli li tirrikonċilja d-dritt 
tal-kumpanija li twettaq konverżjoni 
transkonfinali mad-drittijiet ta'
parteċipazzjoni tal-impjegati. Bħala riżultat 
tan-negozjati, jenħtieġ li tkun tapplika 
mutatis mutandis soluzzjoni mfassla 
apposta jew miftiehma jew, fin-nuqqas ta' 
qbil, l-applikazjoni ta' regoli standard kif 
stabbilit fl-Anness tad-Direttiva 
2001/86/KE. Biex tiġi protetta s-soluzzjoni 
maqbula jew l-applikazzjoni ta' dawn ir-
regoli standard, il-kumpanija jenħtieġ li ma 
tkunx tista' tneħħi d-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni billi twettaq diviżjoni 
domestika jew transkonfinali sussegwenti 
fi żmien tliet snin.

(19) Huwa prinċipju fundamentali u 
għan iddikjarat ta' din id-Direttiva li jiġu 
żgurati d-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati. Għalhekk, jenħtieġ li fil-
kumpanija li tirriżulta mill-konverżjoni 
transkonfinali, ikompli japplika tal-anqas
l-istess livell tal-elementi kollha tad-
drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-impjegati.
Biex jiġi żgurat li l-parteċipazzjoni tal-
impjegati mhix ippreġudikata b'mod 
indebitu bħala riżultat tal-konverżjoni 
transkonfinali, fejn il-kumpanija li twettaq 
il-konverżjoni transkonfinali tkun qed 
topera taħt sistema ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati fl-Istat Membru tat-tluq, il-
kumpanija jenħtieġ li tkun obbligata tieħu 
forma ġuridika li tippermetti l-eżerċizzju ta' 
din il-parteċipazzjoni, inkluż permezz tal-
preżenza ta' rappreżentanti tal-impjegati fl-
organu maniġerjali jew superviżorju xieraq 
tal-kumpanija fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni. Barra minn hekk, f'każ bħal 
dan jenħtieġ li jsiru negozjati bona fide 
bejn il-kumpanija u l-impjegati tagħha, 
b'mod li jsegwu l-proċedura prevista fid-
Direttiva 2001/86/KE, bl-għan li l-
prinċipju fundamentali jiżgura d-drittijiet 
ta' parteċipazzjoni tal-impjegati. Bħala 
riżultat tan-negozjati, jenħtieġ li tkun 
tapplika mutatis mutandis soluzzjoni 
mfassla apposta jew miftiehma jew, fin-
nuqqas ta' qbil, l-applikazjoni ta' regoli 
standard kif stabbilit fl-Anness tad-
Direttiva 2001/86/KE. Biex tiġi protetta s-
soluzzjoni maqbula jew l-applikazzjoni ta' 
dawn ir-regoli standard, il-kumpanija 
jenħtieġ li ma tkunx tista' tneħħi d-drittijiet 
ta' parteċipazzjoni billi twettaq diviżjoni 
domestika jew transkonfinali sussegwenti 
fi żmien għaxar snin.

Or. en
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Emenda 186
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Biex jiġi żgurat li l-parteċipazzjoni 
tal-impjegati mhix ippreġudikata b'mod 
indebitu bħala riżultat tal-konverżjoni 
transkonfinali, fejn il-kumpanija li twettaq 
il-konverżjoni transkonfinali tkun qed 
topera taħt sistema ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati fl-Istat Membru tat-tluq, il-
kumpanija jenħtieġ li tkun obbligata tieħu 
forma ġuridika li tippermetti l-eżerċizzju ta' 
din il-parteċipazzjoni, inkluż permezz tal-
preżenza ta' rappreżentanti tal-impjegati fl-
organu maniġerjali jew superviżorju xieraq 
tal-kumpanija fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni. Barra minn hekk, f'każ bħal 
dan jenħtieġ li jsiru negozjati bona fide 
bejn il-kumpanija u l-impjegati tagħha, 
b'mod li jsegwu l-proċedura prevista fid-
Direttiva 2001/86/KE, bl-għan li tinstab 
soluzzjoni amikevoli li tirrikonċilja d-dritt 
tal-kumpanija li twettaq konverżjoni 
transkonfinali mad-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni tal-impjegati. Bħala riżultat 
tan-negozjati, jenħtieġ li tkun tapplika 
mutatis mutandis soluzzjoni mfassla 
apposta jew miftiehma jew, fin-nuqqas ta' 
qbil, l-applikazjoni ta' regoli standard kif 
stabbilit fl-Anness tad-Direttiva 
2001/86/KE. Biex tiġi protetta s-soluzzjoni 
maqbula jew l-applikazzjoni ta' dawn ir-
regoli standard, il-kumpanija jenħtieġ li ma 
tkunx tista' tneħħi d-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni billi twettaq diviżjoni 
domestika jew transkonfinali sussegwenti 
fi żmien tliet snin.

(19) Biex jiġi żgurat li l-parteċipazzjoni 
tal-impjegati mhix ippreġudikata bħala 
riżultat tal-konverżjoni transkonfinali, fejn 
il-kumpanija li twettaq il-konverżjoni 
transkonfinali tkun qed topera taħt sistema 
ta' parteċipazzjoni tal-impjegati fl-Istat 
Membru tat-tluq, il-kumpanija jenħtieġ li 
tkun obbligata tieħu forma ġuridika li 
tippermetti l-eżerċizzju ta' din il-
parteċipazzjoni, inkluż permezz tal-
preżenza ta' rappreżentanti tal-impjegati fl-
organu maniġerjali jew superviżorju xieraq 
tal-kumpanija fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni. Barra minn hekk, f'każ bħal 
dan jenħtieġ li jsiru negozjati bona fide 
bejn il-kumpanija u l-impjegati tagħha, 
b'mod li jsegwu l-proċedura prevista fid-
Direttiva 2001/86/KE, bl-għan li tinstab 
soluzzjoni amikevoli li tiżgura d-drittijiet 
ta' informazzjoni, ta' konsultazzjoni u ta' 
parteċipazzjoni tal-impjegati. Il-ftehim 
jenħtieġ li jiżgura li jkompli japplika tal-
anqas l-istess livell tal-elementi kollha tal-
involviment tal-impjegati kif applikabbli 
fil-kumpanija qabel il-konverżjoni. Bħala 
riżultat tan-negozjati, jenħtieġ li tkun 
tapplika mutatis mutandis soluzzjoni 
mfassla apposta jew miftiehma jew, fin-
nuqqas ta' qbil, l-applikazjoni ta' regoli 
standard. Biex tiġi protetta s-soluzzjoni 
maqbula jew l-applikazzjoni ta' dawn ir-
regoli standard, il-kumpanija jenħtieġ li ma 
tkunx tista' tneħħi d-drittijiet ta' 
informazzjoni, ta' konsultazzjoni u ta'
parteċipazzjoni billi twettaq diviżjoni 
domestika jew transkonfinali sussegwenti 
fi żmien għaxar snin.
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Or. en

Emenda 187
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex tipprevjeni ċ-ċirkomvenzjoni 
tad-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati permezz ta' konverżjoni 
transkonfinali, il-kumpanija li tagħmel 
konverżjoni li hi rreġistrata fl-Istat 
Membru li jipprevedi d-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni tal-impjegati jenħtieġ li ma 
tkunx tista' tagħmel konverżjoni 
transkonfinali mingħajr ma l-ewwel tidħol 
f'negozjati mal-impjegati tagħha jew ir-
rappreżentatnti tagħhom meta l-għadd 
medju ta' impjegati mħaddma minn din il-
kumpanija jkun ekwivalenti għal tmenin 
fil-mija tal-livell limitu nazzjonali biex tiġi 
xprunata din il-parteċipazzjoni tal-
impjegati.

(20) Biex tipprevjeni ċ-ċirkomvenzjoni 
tad-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati permezz ta' konverżjoni 
transkonfinali, il-kumpanija li tagħmel 
konverżjoni li hi rreġistrata fl-Istat 
Membru li jipprevedi d-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni tal-impjegati jenħtieġ li ma 
tkunx tista' tagħmel konverżjoni 
transkonfinali mingħajr ma l-ewwel tidħol 
f'negozjati mal-impjegati tagħha jew ir-
rappreżentatnti tagħhom.

Or. en

Emenda 188
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex tipprevjeni ċ-ċirkomvenzjoni 
tad-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati permezz ta' konverżjoni 
transkonfinali, il-kumpanija li tagħmel 
konverżjoni li hi rreġistrata fl-Istat 
Membru li jipprevedi d-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni tal-impjegati jenħtieġ li ma 
tkunx tista' tagħmel konverżjoni 

(20) Biex tipprevjeni ċ-ċirkomvenzjoni 
tad-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati permezz ta' konverżjoni 
transkonfinali, il-kumpanija li tagħmel 
konverżjoni li hi rreġistrata fl-Istat 
Membru li jipprevedi d-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni tal-impjegati jenħtieġ li ma 
tkunx tista' tagħmel konverżjoni 
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transkonfinali mingħajr ma l-ewwel tidħol 
f'negozjati mal-impjegati tagħha jew ir-
rappreżentatnti tagħhom meta l-għadd 
medju ta' impjegati mħaddma minn din il-
kumpanija jkun ekwivalenti għal tmenin 
fil-mija tal-livell limitu nazzjonali biex tiġi 
xprunata din il-parteċipazzjoni tal-
impjegati.

transkonfinali mingħajr ma l-ewwel tidħol 
f'negozjati mal-impjegati tagħha jew ir-
rappreżentatnti tagħhom meta l-għadd 
medju ta' impjegati mħaddma minn din il-
kumpanija jkun ekwivalenti għal żewġ terzi
tal-livell limitu nazzjonali biex tiġi 
xprunata din il-parteċipazzjoni tal-
impjegati.

Or. en

Emenda 189
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex tipprevjeni ċ-ċirkomvenzjoni 
tad-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati permezz ta' konverżjoni 
transkonfinali, il-kumpanija li tagħmel 
konverżjoni li hi rreġistrata fl-Istat 
Membru li jipprevedi d-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni tal-impjegati jenħtieġ li ma 
tkunx tista' tagħmel konverżjoni 
transkonfinali mingħajr ma l-ewwel tidħol 
f'negozjati mal-impjegati tagħha jew ir-
rappreżentatnti tagħhom meta l-għadd 
medju ta' impjegati mħaddma minn din il-
kumpanija jkun ekwivalenti għal tmenin 
fil-mija tal-livell limitu nazzjonali biex tiġi 
xprunata din il-parteċipazzjoni tal-
impjegati.

(20) Biex tipprevjeni ċ-ċirkomvenzjoni 
tad-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati permezz ta' konverżjoni 
transkonfinali, il-kumpanija li tagħmel 
konverżjoni li hi rreġistrata fl-Istat 
Membru li jipprevedi d-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni tal-impjegati jenħtieġ li ma 
tkunx tista' tagħmel konverżjoni 
transkonfinali mingħajr ma tidħol 
f'negozjati mal-impjegati tagħha jew ir-
rappreżentatnti tagħhom meta l-għadd 
medju ta' impjegati mħaddma minn din il-
kumpanija jkun ekwivalenti għal-livell
limitu nazzjonali biex tiġi xprunata din il-
parteċipazzjoni tal-impjegati.

Or. en

Emenda 190
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Biex tiġi żgurata allokazzjoni 
xierqa tal-kompiti bejn l-Istati Membri u 
kontroll ex ante effiċjenti u effettiv tal-
konverżjonijiet transkonfinali, kemm l-Istat 
Membru tat-tluq kif ukoll dak tad-
destinazzjoni jenħtieġ li jaħtar l-
awtoritajiet kompetenti adegwati. B'mod 
partikolari, l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri tat-tluq jenħtieġ li jkollhom 
is-setgħa li joħorġu ċertifikat ta' qabel il-
konverżjoni li mingħajru l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru tad-
destinazzjoni jenħtieġ li ma jkunux jistgħu 
jlestu l-proċedura ta' konverżjoni 
transkonfinali.

(21) Biex tiġi żgurata allokazzjoni 
xierqa tal-kompiti bejn l-Istati Membri u 
kontroll ex ante u ex post effiċjenti u 
effettiv tal-konverżjonijiet transkonfinali, 
kemm l-Istat Membru tat-tluq kif ukoll dak 
tad-destinazzjoni jenħtieġ li jaħtar l-
awtoritajiet kompetenti adegwati. B'mod 
partikolari, l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri tat-tluq jenħtieġ li jkollhom 
is-setgħa li joħorġu ċertifikat ta' qabel il-
konverżjoni li mingħajru l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru tad-
destinazzjoni jenħtieġ li ma jkunux jistgħu 
jlestu l-proċedura ta' konverżjoni 
transkonfinali. Il-Kummissjoni għandha 
tħejji u tippubblika lista ta' awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti fl-Istati Membri. L-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
huma mistennija li jikkollaboraw flimkien 
f'każijiet ta' konverżjonijiet 
transkonfinali.

Or. en

Emenda 191
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Biex tiġi żgurata allokazzjoni 
xierqa tal-kompiti bejn l-Istati Membri u 
kontroll ex ante effiċjenti u effettiv tal-
konverżjonijiet transkonfinali, kemm l-Istat 
Membru tat-tluq kif ukoll dak tad-
destinazzjoni jenħtieġ li jaħtar l-
awtoritajiet kompetenti adegwati. B'mod 
partikolari, l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri tat-tluq jenħtieġ li jkollhom 
is-setgħa li joħorġu ċertifikat ta' qabel il-
konverżjoni li mingħajru l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru tad-
destinazzjoni jenħtieġ li ma jkunux jistgħu 

(21) Biex tiġi żgurata allokazzjoni 
xierqa tal-kompiti bejn l-Istati Membri u 
kontroll ex ante effiċjenti u effettiv tal-
konverżjonijiet transkonfinali, kemm l-Istat 
Membru tat-tluq kif ukoll dak tad-
destinazzjoni jenħtieġ li jaħtar l-
awtoritajiet kompetenti adegwati. B'mod 
partikolari, l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri tat-tluq jenħtieġ li jkollhom 
is-setgħa li joħorġu ċertifikat ta' qabel il-
konverżjoni li l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru tad-destinazzjoni jenħtieġ li 
jitolbu sabiex ikunu jistgħu jlestu l-
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jlestu l-proċedura ta' konverżjoni 
transkonfinali.

proċedura ta' konverżjoni transkonfinali.

Or. en

Emenda 192
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel il-
konverżjoni mill-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li jiġi skrutinizzat sabiex tiġi 
żgurata l-legalità tal-konverżjoni 
transkonfinali tal-kumpanija. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li tiddeċiedi dwar il-kwistjoni taċ-
ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni fi żmien 
xahar mill-applikazzjoni mill-kumpanija, 
sakemm ma jkollhiex tħassib serju rigward 
l-eżistenza ta' arranġament artifiċjali 
mmirat lejn il-kisba ta' benefiċċji indebiti 
fuq it-taxxa jew li jippreġudika b'mod 
indebitu d-drittijiet legali jew kuntrattwali 
tal-impjegati, tal-kredituri jew tal-membri. 
F'każ bħal dan, l-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tagħmel valutazzjoni fil-fond. 
Madankollu jeħtieġ, li din il-valutazzjoni 
fil-fond ma ssirx b'mod sistematiku, iżda 
tkun valutazzjoni mwettqa skont il-każ, 
meta jkun hemm tħassib serju rigward l-
eżistenza ta' arranġament artifiċjali. L-
awtoritajiet kompetenti għall-valutazzjoni 
tagħhom jenħtieġ li jqisu mill-inqas għadd 
ta' fatturi stipulati f'din id-Direttiva, li 
madankollu għandhom jitqiesu biss bħala 
fatturi indikattivi fil-valutazzjoni globali u 
mhux jitqiesu iżolati. Biex ma jinxteħitx il-
piż ta' proċedura twila wisq fuq il-
kumpaniji, din il-valutazzjoni fil-fond f'kull 
każ għandha tiġi konkluża fi żmien 
xahrejn minn mindu l-kumpanija tiġi 
infurmata li l-valutazzjoni fil-fond se 

(22) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel il-
konverżjoni mill-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li jiġi skrutinizzat sabiex tiġi 
żgurata l-legalità tal-konverżjoni 
transkonfinali tal-kumpanija. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li tiddeċiedi dwar il-kwistjoni taċ-
ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni fi żmien 
xahar minn meta tirċievi r-rapport mill-
esperti indipendenti, sakemm ma jkollhiex 
tħassib serju rigward l-eżistenza ta' 
arranġament artifiċjali. F'każ bħal dan, l-
awtorità kompetenti jenħtieġ li tagħmel 
valutazzjoni fil-fond. Madankollu jeħtieġ, 
li din il-valutazzjoni fil-fond ma ssirx 
b'mod sistematiku, iżda tkun valutazzjoni 
mwettqa skont il-każ, meta jkun hemm 
tħassib serju rigward l-eżistenza ta' 
arranġament artifiċjali. L-awtoritajiet 
kompetenti għall-valutazzjoni tagħhom 
jenħtieġ li jqisu mill-inqas għadd ta' fatturi 
stipulati f'din id-Direttiva, li madankollu 
għandhom jitqiesu biss bħala fatturi 
indikattivi fil-valutazzjoni globali u mhux 
jitqiesu iżolati. Biex ma jinxteħitx il-piż ta' 
proċedura twila wisq fuq il-kumpaniji, din 
il-valutazzjoni fil-fond f'kull każ għandha 
tiġi konkluża fi żmien ħamex xhur minn 
mindu l-kumpanija tiġi infurmata li l-
valutazzjoni fil-fond se titwettaq.
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titwettaq.

Or. en

Emenda 193
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel il-
konverżjoni mill-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li jiġi skrutinizzat sabiex tiġi 
żgurata l-legalità tal-konverżjoni 
transkonfinali tal-kumpanija. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li tiddeċiedi dwar il-kwistjoni taċ-
ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni fi żmien 
xahar mill-applikazzjoni mill-kumpanija, 
sakemm ma jkollhiex tħassib serju rigward 
l-eżistenza ta' arranġament artifiċjali 
mmirat lejn il-kisba ta' benefiċċji indebiti 
fuq it-taxxa jew li jippreġudika b'mod 
indebitu d-drittijiet legali jew kuntrattwali 
tal-impjegati, tal-kredituri jew tal-membri. 
F'każ bħal dan, l-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tagħmel valutazzjoni fil-fond. 
Madankollu jeħtieġ, li din il-valutazzjoni 
fil-fond ma ssirx b'mod sistematiku, iżda 
tkun valutazzjoni mwettqa skont il-każ, 
meta jkun hemm tħassib serju rigward l-
eżistenza ta' arranġament artifiċjali. L-
awtoritajiet kompetenti għall-valutazzjoni 
tagħhom jenħtieġ li jqisu mill-inqas għadd 
ta' fatturi stipulati f'din id-Direttiva, li 
madankollu għandhom jitqiesu biss bħala 
fatturi indikattivi fil-valutazzjoni globali u 
mhux jitqiesu iżolati. Biex ma jinxteħitx il-
piż ta' proċedura twila wisq fuq il-
kumpaniji, din il-valutazzjoni fil-fond
f'kull każ għandha tiġi konkluża fi żmien 
xahrejn minn mindu l-kumpanija tiġi 
infurmata li l-valutazzjoni fil-fond se 
titwettaq.

(22) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel il-
konverżjoni mill-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li jiġi skrutinizzat sabiex tiġi 
żgurata l-legalità tal-konverżjoni 
transkonfinali tal-kumpanija. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li tiddeċiedi dwar il-kwistjoni taċ-
ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni fi żmien 
xahar mill-applikazzjoni mill-kumpanija, 
sakemm ma jkollhiex tħassib serju rigward 
l-eżistenza ta' arranġament artifiċjali li 
jippreġudika b'mod indebitu d-drittijiet 
legali jew kuntrattwali tal-impjegati, tal-
kredituri jew tal-membri. F'każ bħal dan, l-
awtorità kompetenti jenħtieġ li tagħmel 
valutazzjoni. Madankollu jeħtieġ, li din il-
valutazzjoni ma ssirx b'mod sistematiku, 
iżda tkun valutazzjoni mwettqa skont il-
każ, jenħtieġ li ma toħloqx piżijiet 
sproporzjonati, u jenħtieġ li titwettaq biss
meta jkun hemm tħassib serju rigward l-
eżistenza ta' arranġament artifiċjali. L-
awtoritajiet kompetenti għall-valutazzjoni 
tagħhom jistgħu jqisu għadd ta' fatturi 
stipulati f'din id-Direttiva, li madankollu 
għandhom jitqiesu biss bħala fatturi 
indikattivi fil-valutazzjoni globali. Biex ma 
jinxteħitx il-piż ta' proċedura twila wisq 
fuq il-kumpaniji, f'kull każ għandha tiġi 
konkluża valutazzjoni mingħajr dewmien 
u b'piżijiet amministrattivi minimi;
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Emenda 194
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel il-
konverżjoni mill-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li jiġi skrutinizzat sabiex tiġi 
żgurata l-legalità tal-konverżjoni 
transkonfinali tal-kumpanija. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li tiddeċiedi dwar il-kwistjoni taċ-
ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni fi żmien 
xahar mill-applikazzjoni mill-kumpanija, 
sakemm ma jkollhiex tħassib serju rigward 
l-eżistenza ta' arranġament artifiċjali 
mmirat lejn il-kisba ta' benefiċċji indebiti 
fuq it-taxxa jew li jippreġudika b'mod 
indebitu d-drittijiet legali jew kuntrattwali 
tal-impjegati, tal-kredituri jew tal-membri. 
F'każ bħal dan, l-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tagħmel valutazzjoni fil-fond. 
Madankollu jeħtieġ, li din il-valutazzjoni 
fil-fond ma ssirx b'mod sistematiku, iżda 
tkun valutazzjoni mwettqa skont il-każ, 
meta jkun hemm tħassib serju rigward l-
eżistenza ta' arranġament artifiċjali. L-
awtoritajiet kompetenti għall-valutazzjoni 
tagħhom jenħtieġ li jqisu mill-inqas għadd 
ta' fatturi stipulati f'din id-Direttiva, li 
madankollu għandhom jitqiesu biss bħala 
fatturi indikattivi fil-valutazzjoni globali u
mhux jitqiesu iżolati. Biex ma jinxteħitx il-
piż ta' proċedura twila wisq fuq il-
kumpaniji, din il-valutazzjoni fil-fond f'kull 
każ għandha tiġi konkluża fi żmien 
xahrejn minn mindu l-kumpanija tiġi 
infurmata li l-valutazzjoni fil-fond se 
titwettaq.

(22) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel il-
konverżjoni mill-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li jiġi skrutinizzat sabiex tiġi 
żgurata l-legalità tal-konverżjoni 
transkonfinali tal-kumpanija. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li tiddeċiedi dwar il-kwistjoni taċ-
ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni fi żmien 
xahar mid-data li fiha tirċievi r-rapport 
mill-espert indipendenti, sakemm ma 
jkollhiex tħassib serju rigward l-eżistenza 
ta' arranġament artifiċjali mmirat lejn il-
kisba ta' benefiċċji indebiti fuq it-taxxa jew 
li jippreġudika b'mod indebitu d-drittijiet 
legali jew kuntrattwali tal-impjegati, tal-
kredituri jew tal-membri. F'każ bħal dan, l-
awtorità kompetenti jenħtieġ li tagħmel 
valutazzjoni fil-fond. Madankollu jeħtieġ, 
li din il-valutazzjoni fil-fond ma ssirx 
b'mod sistematiku, iżda tkun valutazzjoni 
mwettqa skont il-każ, meta jkun hemm 
tħassib serju rigward l-eżistenza ta' 
arranġament artifiċjali. L-awtoritajiet 
kompetenti għall-valutazzjoni tagħhom 
jenħtieġ li jqisu mill-inqas għadd ta' fatturi 
stipulati f'din id-Direttiva, li madankollu 
għandhom jitqiesu biss bħala fatturi 
indikattivi fil-valutazzjoni globali u mhux 
jitqiesu iżolati. Biex ma jinxteħitx il-piż ta' 
proċedura twila wisq fuq il-kumpaniji, din 
il-valutazzjoni fil-fond f'kull każ għandha 
tiġi konkluża fi żmien ħamex xhur minn 
mindu l-kumpanija tiġi infurmata li l-
valutazzjoni fil-fond se titwettaq.

Or. en
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Emenda 195
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel il-
konverżjoni mill-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li jiġi skrutinizzat sabiex tiġi 
żgurata l-legalità tal-konverżjoni 
transkonfinali tal-kumpanija. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li tiddeċiedi dwar il-kwistjoni taċ-
ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni fi żmien 
xahar mill-applikazzjoni mill-kumpanija, 
sakemm ma jkollhiex tħassib serju rigward 
l-eżistenza ta' arranġament artifiċjali 
mmirat lejn il-kisba ta' benefiċċji indebiti 
fuq it-taxxa jew li jippreġudika b'mod 
indebitu d-drittijiet legali jew kuntrattwali 
tal-impjegati, tal-kredituri jew tal-membri. 
F'każ bħal dan, l-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tagħmel valutazzjoni fil-fond. 
Madankollu jeħtieġ, li din il-valutazzjoni 
fil-fond ma ssirx b'mod sistematiku, iżda 
tkun valutazzjoni mwettqa skont il-każ, 
meta jkun hemm tħassib serju rigward l-
eżistenza ta' arranġament artifiċjali. L-
awtoritajiet kompetenti għall-valutazzjoni 
tagħhom jenħtieġ li jqisu mill-inqas għadd 
ta' fatturi stipulati f'din id-Direttiva, li 
madankollu għandhom jitqiesu biss bħala 
fatturi indikattivi fil-valutazzjoni globali u 
mhux jitqiesu iżolati. Biex ma jinxteħitx il-
piż ta' proċedura twila wisq fuq il-
kumpaniji, din il-valutazzjoni fil-fond f'kull 
każ għandha tiġi konkluża fi żmien 
xahrejn minn mindu l-kumpanija tiġi 
infurmata li l-valutazzjoni fil-fond se 
titwettaq.

(22) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel il-
konverżjoni mill-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li jiġi skrutinizzat sabiex tiġi 
żgurata l-legalità tal-konverżjoni 
transkonfinali tal-kumpanija. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li tiddeċiedi dwar il-kwistjoni taċ-
ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni fi żmien 
xahrejn mid-data li fiha tirċievi r-rapport 
ta' espert indipendenti, sakemm ma 
jkollhiex tħassib serju rigward l-eżistenza 
ta' arranġament artifiċjali mmirat lejn il-
kisba ta' benefiċċji indebiti fuq it-taxxa jew 
li jippreġudika b'mod indebitu d-drittijiet 
legali jew kuntrattwali tal-impjegati, tal-
kredituri jew tal-membri. F'każ bħal dan, l-
awtorità kompetenti jenħtieġ li tagħmel 
valutazzjoni fil-fond. Madankollu jeħtieġ, 
li din il-valutazzjoni fil-fond ma ssirx 
b'mod sistematiku, iżda tkun valutazzjoni 
mwettqa skont il-każ, meta jkun hemm 
tħassib serju rigward l-eżistenza ta' 
arranġament artifiċjali. L-awtoritajiet 
kompetenti għall-valutazzjoni tagħhom 
jenħtieġ li jqisu mill-inqas għadd ta' fatturi 
stipulati f'din id-Direttiva, li madankollu 
għandhom jitqiesu biss bħala fatturi 
indikattivi fil-valutazzjoni globali u mhux 
jitqiesu iżolati. Biex ma jinxteħitx il-piż ta' 
proċedura twila wisq fuq il-kumpaniji, din 
il-valutazzjoni fil-fond f'kull każ għandha 
tiġi konkluża fi żmien ħamex xhur minn 
mindu l-kumpanija tiġi infurmata li l-
valutazzjoni fil-fond se titwettaq.

Or. en
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Emenda 196
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel il-
konverżjoni mill-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li jiġi skrutinizzat sabiex tiġi 
żgurata l-legalità tal-konverżjoni 
transkonfinali tal-kumpanija. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li tiddeċiedi dwar il-kwistjoni taċ-
ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni fi żmien 
xahar mill-applikazzjoni mill-kumpanija, 
sakemm ma jkollhiex tħassib serju rigward 
l-eżistenza ta' arranġament artifiċjali 
mmirat lejn il-kisba ta' benefiċċji indebiti 
fuq it-taxxa jew li jippreġudika b'mod 
indebitu d-drittijiet legali jew kuntrattwali 
tal-impjegati, tal-kredituri jew tal-membri. 
F'każ bħal dan, l-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li twettaq valutazzjoni fil-fond. 
Madankollu jeħtieġ, li din il-valutazzjoni 
fil-fond ma ssirx b'mod sistematiku, iżda 
tkun valutazzjoni mwettqa skont il-każ, 
meta jkun hemm tħassib serju rigward l-
eżistenza ta' arranġament artifiċjali. L-
awtoritajiet kompetenti għall-valutazzjoni 
tagħhom jenħtieġ li jqisu mill-inqas għadd 
ta' fatturi stipulati f'din id-Direttiva, li 
madankollu għandhom jitqiesu biss bħala 
fatturi indikattivi fil-valutazzjoni globali u 
mhux jitqiesu iżolati. Biex ma jinxteħitx il-
piż ta' proċedura twila wisq fuq il-
kumpaniji, din il-valutazzjoni fil-fond f'kull 
każ jenħtieġ li tiġi konkluża fi żmien 
xahrejn minn mindu l-kumpanija tiġi 
infurmata li l-valutazzjoni fil-fond se 
titwettaq.

(22) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel il-
konverżjoni mill-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li jiġi skrutinizzat sabiex tiġi 
żgurata l-legalità tal-konverżjoni 
transkonfinali tal-kumpanija. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tat-tluq 
jenħtieġ li tiddeċiedi dwar il-kwistjoni taċ-
ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni fi żmien 
xahar mill-applikazzjoni mill-kumpanija, 
sakemm ma jkollhiex tħassib serju rigward 
l-eżistenza ta' arranġament artifiċjali 
mmirat lejn l-abbużi fiskali jew fir-
rigward tad-drittijiet legali jew 
kuntrattwali tal-impjegati, tal-kredituri jew 
tal-membri. F'każ bħal dan, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li twettaq valutazzjoni 
fil-fond. Madankollu jeħtieġ, li din il-
valutazzjoni fil-fond ma ssirx b'mod 
sistematiku, iżda tkun valutazzjoni 
mwettqa skont il-każ, meta jkun hemm 
tħassib serju rigward l-eżistenza ta' 
arranġament artifiċjali. L-awtoritajiet 
kompetenti għall-valutazzjoni tagħhom 
jenħtieġ li jqisu mill-inqas għadd ta' fatturi 
stipulati f'din id-Direttiva, li madankollu 
għandhom jitqiesu biss bħala fatturi 
indikattivi fil-valutazzjoni globali u mhux 
jitqiesu iżolati. Biex ma jinxteħitx il-piż ta' 
proċedura twila wisq fuq il-kumpaniji, din 
il-valutazzjoni fil-fond f'kull każ jenħtieġ li 
tiġi konkluża fi żmien xahrejn minn mindu 
l-kumpanija tiġi infurmata li l-valutazzjoni 
fil-fond se titwettaq.

Or. bg

Emenda 197
Pascal Durand
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Wara li jkunu rċivew ċertifikat ta' 
qabel il-konverżjoni, u wara li jivverifikaw 
li r-rekwiżiti ta' inkorporazzjoni fl-Istat 
Membru tad-destinazzjoni ntlaħqu, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
tad-destinazzjoni jenħtieġ li jirreġistraw il-
kumpanija fir-reġistru kummerċjali ta' dak 
l-Istat Membru. Hu biss wara din ir-
reġistrazzjoni li l-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru tat-tluq jenħtieġ li tneħħi lill-
kumpanija mir-reġistru tagħha. Ma 
għandux ikun possibbli li l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tad-
destinazzjoni tikkontesta l-akkuratezza tal-
informazzjoni pprovduta miċ-ċertifikat ta' 
qabel il-konverżjoni. Bħala konsegwenza 
tal-konverżjoni trankonfinali, il-kumpanija 
konvertita jenħtieġ li żżomm il-personalità 
ġuridika tagħha, l-assi u l-obbligazzjonijiet 
tagħha u d-drittijiet u l-obbligi kollha, li 
jinkludu d-drittijiet u l-obbligi li jiġu mill-
kuntratti, mill-atti jew mill-omissjonijiet.

(23) Wara li jkunu rċivew ċertifikat ta' 
qabel il-konverżjoni u r-rapport sħiħ tal-
esperti indipendenti, u wara li jivverifikaw 
li r-rekwiżiti ta' inkorporazzjoni fl-Istat 
Membru tad-destinazzjoni ntlaħqu, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
tad-destinazzjoni jenħtieġ li jirreġistraw il-
kumpanija fir-reġistru kummerċjali ta' dak 
l-Istat Membru. Hu biss wara din ir-
reġistrazzjoni li l-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru tat-tluq jenħtieġ li tneħħi lill-
kumpanija mir-reġistru tagħha. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru tad-destinazzjoni tikkontesta 
l-akkuratezza tal-informazzjoni pprovduta 
miċ-ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni fi 
żmien xahar wara li tirċievi ċ-ċertifikat, 
abbażi ta' informazzjoni li ma ġietx 
inkluża fir-rapport. L-Istat Membru tad-
destinazzjoni jenħtieġ li jikkomunika din 
l-informazzjoni lill-Istat Membru tat-tluq, 
wara liema jista' jiddeċiedi li jirtira ċ-
ċertifikat jew li jżommu. Jekk l-Istat 
Membru tat-tluq jiddeċiedi li jżomm iċ-
ċertifikat, l-Istat Membru tad-
destinazzjoni jenħtieġ li jirrispetta dik id-
deċiżjoni. Dan huwa mingħajr 
preġudizzju għall-possibbiltà li jittieħdu 
azzjonijiet kontra l-kumpanija meta jkunu 
ħarġu elementi ġodda li jindikaw l-
eżistenza ta' arranġament artifiċjali, wara 
l-konklużjoni tal-konverżjoni. Bħala 
konsegwenza tal-konverżjoni trankonfinali, 
il-kumpanija konvertita jenħtieġ li żżomm 
il-personalità ġuridika tagħha, l-assi u l-
obbligazzjonijiet tagħha u d-drittijiet u l-
obbligi kollha, li jinkludu d-drittijiet u l-
obbligi li jiġu mill-kuntratti, mill-atti jew 
mill-omissjonijiet.

Or. en



AM\1163559MT.docx 51/147 PE627.948v01-00

MT

Emenda 198
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Biex jiġi previst il-livell xieraq ta' 
trasparenza u għall-użu ta' għodod u ta' 
proċessi diġitali, id-deċiżjonijiet tal-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Mmebri ta' 
tluq u ta' destinazzjoni jenħtieġ li jiġu 
skambjati permezz tas-sistema ta' 
interkonnessjoni tar-reġistri kummerċjali u 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni b'mod 
pubbliku.

(24) Biex jiġi previst il-livell xieraq ta' 
trasparenza u għall-użu ta' għodod u ta' 
proċessi diġitali, id-deċiżjonijiet tal-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Mmebri ta' 
tluq u ta' destinazzjoni jistgħu jiġu 
skambjati permezz tas-sistema ta' 
interkonnessjoni tar-reġistri kummerċjali.

Or. en

Emenda 199
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-eżerċizzju tal-libertà tal-
istabbiliment minn kumpanija jinkludi 
wkoll il-possibbiltà li kumpanija tagħmel 
merger transkonfinali. Id-
Direttiva 2017/1132 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tipprevedi fost l-
oħrajn regoli biex ikunu jistgħu jsiru l-
mergers transkonfinali ta' kumpaniji 
b'responsabbiltà limitata stabbiliti fi Stati 
Membri differenti. Dawn ir-regoli 
jirrappreżentaw stadju importanti fit-titjib 
tal-funzjonament tas-Suq Uniku għal 
kumpaniji billi jippermettulhom jeżerċitaw 
il-libertà tal-istabbiliment permezz ta' 
mekkaniżmu ta' merger transkonfinali.

(25) L-eżerċizzju tal-libertà tal-
istabbiliment minn kumpanija jinkludi 
wkoll il-possibbiltà li kumpanija tagħmel 
merger transkonfinali. Id-
Direttiva 2017/1132 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tipprevedi fost l-
oħrajn regoli armonizzati biex ikunu 
jistgħu jsiru l-mergers transkonfinali ta' 
kumpaniji b'responsabbiltà limitata 
stabbiliti fi Stati Membri differenti. Dawn 
ir-regoli jirrappreżentaw stadju importanti 
fit-titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku 
għal kumpaniji billi jippermettulhom 
jeżerċitaw il-libertà tal-istabbiliment 
permezz ta' mekkaniżmu ta' merger 
transkonfinali li jippromwovi żieda fil-
mobbiltà tal-kumpaniji u l-isfruttament 
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ta' opportunitajiet ġodda fis-suq intern.

Or. ro

Emenda 200
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-evalwazzjoni tal-
implimentazzjoni tar-regoli dwar il-
mergers transkonfinali fl-Istati Membri 
wriet li l-għadd ta' mergers transkonfinali 
fl-Unjoni żdied b'mod sinifikanti. 
Madankollu, din l-evalwazzjoni kixfet 
ukoll ċerti nuqqasijiet relatati b'mod 
speċifiku mal-protezzjoni tal-kredituri u 
mal-protezzjoni tal-azzjonisti kif ukoll 
man-nuqqas ta' proċeduri simplifikati li 
jxekklu l-effettività u l-effiċjenza sħaħ ta' 
dawk ir-regoli dwar il-mergers 
transkonfinali.

(26) L-evalwazzjoni tal-
implimentazzjoni tar-regoli dwar il-
mergers transkonfinali fl-Istati Membri 
wriet li l-għadd ta' mergers transkonfinali 
fl-Unjoni żdied b'mod sinifikanti (b'173 % 
bejn l-2008 u l-2012), akkumpanjat minn 
tnaqqis fl-ispejjeż u proċeduri 
amministrattivi anqas ikkumplikati.
Madankollu, din l-evalwazzjoni kixfet 
ukoll ċerti nuqqasijiet relatati b'mod 
speċifiku mal-protezzjoni tal-kredituri u 
mal-protezzjoni tal-azzjonisti f'minoranza 
u tal-impjegati, speċjalment fir-rigward 
tal-iżvelar tad-dettalji fir-rigward tal-
mergers u l-implikazzjonijiet tagħhom, kif 
ukoll man-nuqqas ta' proċeduri simplifikati 
jew organizzati u l-assimilazzjoni 
insuffiċjenti ta' proċeduri u għodod 
diġitali li jxekklu l-effettività u l-effiċjenza 
sħaħ ta' dawk ir-regoli dwar il-mergers 
transkonfinali.

Or. ro

Emenda 201
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-evalwazzjoni tal- (26) L-evalwazzjoni tal-
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implimentazzjoni tar-regoli dwar il-
mergers transkonfinali fl-Istati Membri 
wriet li l-għadd ta' mergers transkonfinali 
fl-Unjoni żdied b'mod sinifikanti. 
Madankollu, din l-evalwazzjoni kixfet 
ukoll ċerti nuqqasijiet relatati b'mod 
speċifiku mal-protezzjoni tal-kredituri u 
mal-protezzjoni tal-azzjonisti kif ukoll 
man-nuqqas ta' proċeduri simplifikati li 
jxekklu l-effettività u l-effiċjenza sħaħ ta' 
dawk ir-regoli dwar il-mergers 
transkonfinali.

implimentazzjoni tar-regoli dwar il-
mergers transkonfinali fl-Istati Membri 
wriet li l-għadd ta' mergers transkonfinali 
fl-Unjoni żdied b'mod sinifikanti. 
Madankollu, din l-evalwazzjoni kixfet 
ukoll ċerti nuqqasijiet relatati b'mod 
speċifiku mal-protezzjoni tal-impjegati, 
tal-kredituri u tal-azzjonisti kif ukoll man-
nuqqas ta' proċeduri simplifikati li jxekklu 
l-effettività u l-effiċjenza sħaħ ta' dawk ir-
regoli dwar il-mergers transkonfinali.

Or. en

Emenda 202
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-evalwazzjoni tal-
implimentazzjoni tar-regoli dwar il-
mergers transkonfinali fl-Istati Membri 
wriet li l-għadd ta' mergers transkonfinali 
fl-Unjoni żdied b'mod sinifikanti. 
Madankollu, din l-evalwazzjoni kixfet 
ukoll ċerti nuqqasijiet relatati b'mod 
speċifiku mal-protezzjoni tal-kredituri u 
mal-protezzjoni tal-azzjonisti kif ukoll 
man-nuqqas ta' proċeduri simplifikati li 
jxekklu l-effettività u l-effiċjenza sħaħ ta' 
dawk ir-regoli dwar il-mergers 
transkonfinali.

(26) L-evalwazzjoni tal-
implimentazzjoni tar-regoli dwar il-
mergers transkonfinali fl-Istati Membri 
wriet li l-għadd ta' mergers transkonfinali 
fl-Unjoni żdied b'mod sinifikanti. 
Madankollu, din l-evalwazzjoni kixfet 
ukoll ċerti nuqqasijiet relatati b'mod 
speċifiku mal-protezzjoni tal-impjegati,
tal-kredituri u tal-azzjonisti kif ukoll man-
nuqqas ta' proċeduri simplifikati li jxekklu 
l-effettività u l-effiċjenza sħaħ ta' dawk ir-
regoli dwar il-mergers transkonfinali.

Or. en

Emenda 203
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
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Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Biex tkompli tissaħħaħ il-proċedura 
tal-mergers transkonfinali eżistenti, hemm 
bżonn li jiġu ssimplifikati dawk ir-regoli 
dwar il-mergers, fejn xieraq, filwaqt li fl-
istess ħin jiġi żgurat li l-partijiet 
ikkonċernati, u b'mod partikolari l-
impjegati, huma protetti b'mod adegwat. 
Għaldaqstant, ir-regoli eżistenti dwar il-
mergers transkonfinali jenħtieġ li jiġu 
mmodifikati biex jobbligaw lill-organi 
maniġerjali jew amministrattivi tal-
kumpaniji li huma oġġett ta' merġer jħejju
rapporti separati li jispjegaw l-aspetti legali 
u ekonomiċi tal-merger transkonfinali 
kemm għall-membri kif ukoll għall-
impjegati. L-obbligu fuq l-organu 
maniġerjali jew amministrattiv tal-
kumpanija biex iħejji r-rapport għall-
membri jista' jiġi madankollu rrinunzjat, 
meta dawk il-membri jkunu diġà 
infurmati dwar l-aspetti legali u 
ekonomiċi tal-merger propost. 
Madankollu, ir-rapport imħejji għall-
impjegati jista' jiġi rrinunzjat biss meta l-
kumpaniji li huma oġġett ta' merger u s-
sussidjarji tagħhom ma jkollhom l-ebda 
impjegat minbarra dawk li jagħmlu parti 
mill-organu maniġerjali jew 
amministrattiv.

(28) Biex tkompli tissaħħaħ il-proċedura 
tal-mergers transkonfinali eżistenti, hemm 
bżonn li jiġu ssimplifikati dawk ir-regoli 
dwar il-mergers, fejn xieraq, filwaqt li fl-
istess ħin jiġi żgurat li l-partijiet 
ikkonċernati, u b'mod partikolari l-
impjegati, huma protetti b'mod adegwat. 
Għaldaqstant, ir-regoli eżistenti dwar il-
mergers transkonfinali jenħtieġ li jiġu 
mmodifikati biex jallinjaw ir-regoli għall-
mergers transkonfinali ma' dawk dwar 
konverżjonijiet u diviżjonijiet 
transkonfinali, u li jobbligaw lill-organi 
maniġerjali jew amministrattivi tal-
kumpaniji li huma oġġett ta' merġer iħejju
rapporti separati li jispjegaw l-aspetti legali 
u ekonomiċi tal-merger transkonfinali 
għall-membri, għall-kredituri u għall-
impjegati.

Or. en

Emenda 204
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Biex tkompli tissaħħaħ il-proċedura 
tal-mergers transkonfinali eżistenti, hemm 
bżonn li jiġu ssimplifikati dawk ir-regoli 

(28) Biex tkompli tissaħħaħ il-proċedura 
tal-mergers transkonfinali eżistenti, hemm 
bżonn li jiġu ssimplifikati dawk ir-regoli 
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dwar il-mergers, fejn xieraq, filwaqt li fl-
istess ħin jiġi żgurat li l-partijiet 
ikkonċernati, u b'mod partikolari l-
impjegati, huma protetti b'mod adegwat. 
Għaldaqstant, ir-regoli eżistenti dwar il-
mergers transkonfinali jenħtieġ li jiġu 
mmodifikati biex jobbligaw lill-organi 
maniġerjali jew amministrattivi tal-
kumpaniji li huma oġġett ta' merġer jħejju 
rapporti separati li jispjegaw l-aspetti 
legali u ekonomiċi tal-merger 
transkonfinali kemm għall-membri kif 
ukoll għall-impjegati. L-obbligu fuq l-
organu maniġerjali jew amministrattiv tal-
kumpanija biex iħejji r-rapport għall-
membri jista' jiġi madankollu rrinunzjat, 
meta dawk il-membri jkunu diġà infurmati 
dwar l-aspetti legali u ekonomiċi tal-
merger propost. Madankollu, ir-rapport 
imħejji għall-impjegati jista' jiġi rrinunzjat 
biss meta l-kumpaniji li huma oġġett ta' 
merger u s-sussidjarji tagħhom ma 
jkollhom l-ebda impjegat minbarra dawk li 
jagħmlu parti mill-organu maniġerjali jew 
amministrattiv.

dwar il-mergers, fejn xieraq, filwaqt li fl-
istess ħin jiġi żgurat li l-partijiet 
ikkonċernati, u b'mod partikolari l-
impjegati, huma protetti b'mod adegwat. 
Għaldaqstant, ir-regoli eżistenti dwar il-
mergers transkonfinali jenħtieġ li jiġu 
mmodifikati biex jobbligaw lill-organi 
maniġerjali jew amministrattivi tal-
kumpaniji li huma oġġett ta' merġer iħejju 
rapport dettaljat dwar l-aspetti legali u 
ekonomiċi tal-merger transkonfinali kemm 
għall-membri kif ukoll għall-impjegati. L-
obbligu fuq l-organu maniġerjali jew 
amministrattiv tal-kumpanija biex 
jipprovdi informazzjoni speċifika għall-
membri jista' jiġi madankollu rrinunzjat, 
meta dawk il-membri jkunu diġà infurmati 
dwar l-aspetti legali u ekonomiċi tal-
merger propost. Madankollu, ir-rekwiżit li 
tiġi pprovduta informazzjoni relatata mal-
impjegati jista' jiġi rrinunzjat biss meta l-
kumpaniji li huma oġġett ta' merger u s-
sussidjarji tagħhom ma jkollhom l-ebda 
impjegat minbarra dawk li jagħmlu parti 
mill-organu maniġerjali jew 
amministrattiv.

Or. en

Emenda 205
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Biex tkompli tissaħħaħ il-proċedura 
tal-mergers transkonfinali eżistenti, hemm 
bżonn li jiġu ssimplifikati dawk ir-regoli 
dwar il-mergers, fejn xieraq, filwaqt li fl-
istess ħin jiġi żgurat li l-partijiet 
ikkonċernati, u b'mod partikolari l-
impjegati, huma protetti b'mod adegwat. 
Għaldaqstant, ir-regoli eżistenti dwar il-
mergers transkonfinali jenħtieġ li jiġu 
mmodifikati biex jobbligaw lill-organi 

(28) Biex tkompli tissaħħaħ il-proċedura 
tal-mergers transkonfinali eżistenti, hemm 
bżonn li jiġu ssimplifikati dawk ir-regoli 
dwar il-mergers, fejn xieraq, filwaqt li fl-
istess ħin jiġi żgurat li b'mod partikolari l-
impjegati iżda wkoll il-partijiet 
ikkonċernati u l-kredituri, huma protetti 
b'mod adegwat. Għaldaqstant, ir-regoli 
eżistenti dwar il-mergers transkonfinali 
jenħtieġ li jiġu mmodifikati biex jobbligaw 
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maniġerjali jew amministrattivi tal-
kumpaniji li huma oġġett ta' merġer jħejju
rapporti separati li jispjegaw l-aspetti legali 
u ekonomiċi tal-merger transkonfinali 
kemm għall-membri kif ukoll għall-
impjegati. L-obbligu fuq l-organu 
maniġerjali jew amministrattiv tal-
kumpanija biex iħejji r-rapport għall-
membri jista' jiġi madankollu rrinunzjat, 
meta dawk il-membri jkunu diġà infurmati 
dwar l-aspetti legali u ekonomiċi tal-
merger propost. Madankollu, ir-rapport 
imħejji għall-impjegati jista' jiġi rrinunzjat 
biss meta l-kumpaniji li huma oġġett ta' 
merger u s-sussidjarji tagħhom ma 
jkollhom l-ebda impjegat minbarra dawk li 
jagħmlu parti mill-organu maniġerjali jew 
amministrattiv.

lill-organi maniġerjali jew amministrattivi 
tal-kumpaniji li huma oġġett ta' merġer 
iħejju rapporti separati li jispjegaw l-
aspetti legali u ekonomiċi tal-merger 
transkonfinali kemm għall-membri kif 
ukoll għall-impjegati. L-obbligu fuq l-
organu maniġerjali jew amministrattiv tal-
kumpanija biex iħejji r-rapport għall-
membri jista' jiġi madankollu rrinunzjat, 
meta dawk il-membri jkunu diġà infurmati 
dwar l-aspetti legali u ekonomiċi tal-
merger propost. Madankollu, ir-rapport 
imħejji għall-impjegati jista' jiġi rrinunzjat 
biss meta l-kumpaniji li huma oġġett ta' 
merger u s-sussidjarji tagħhom ma 
jkollhom l-ebda impjegat minbarra dawk li 
jagħmlu parti mill-organu maniġerjali jew 
amministrattiv.

Or. en

Emenda 206
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Barra minn hekk, biex tissaħħaħ il-
protezzjoni mogħtija lill-impjegati tal-
kumpanija jew tal-kumpaniji li huma 
oġġett ta' merger, l-impjegati jew ir-
rappreżentanti tagħhom jistgħu jipprovdu l-
opinjoni tagħhom dwar ir-rapport tal-
kumpanija li jistabbilixxi l-
implikazzjonijiet tal-merger transkonfinali 
għalihom. Id-dispożizzjoni tar-rapport 
jenħtieġ li tkun mingħajr preġudizzju 
għall-proċedimenti ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni applikabbli mnedija fil-
livell nazzjonali wara l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE48 , id-
Direttiva 2002/14/KE jew id-Direttiva 
2009/38/KE.

(29) Barra minn hekk, biex tissaħħaħ il-
protezzjoni mogħtija lill-impjegati tal-
kumpanija jew tal-kumpaniji li huma 
oġġett ta' merger, l-impjegati jew ir-
rappreżentanti tagħhom jistgħu jipprovdu l-
opinjoni tagħhom dwar ir-rapport tal-
kumpanija li jistabbilixxi l-
implikazzjonijiet tal-merger transkonfinali 
għalihom. L-għoti tar-rapport jenħtieġ li 
jitwettaq fi żmien xieraq sabiex l-impjegati 
jew ir-rappreżentanti tagħhom ikunu 
jistgħu jissottomettu l-kummenti tagħhom
mingħajr preġudizzju għall-proċedimenti 
ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni 
applikabbli mnedija fil-livell nazzjonali 
wara l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-
Kunsill 2001/23/KE48 , id-Direttiva 
2002/14/KE jew id-Direttiva 2009/38/KE.
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_________________ _________________

48 Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-12 
ta' Marzu 2001 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-
salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-
każ ta' trasferiment ta' impriżi, negozji jew 
partijiet ta' impriżi jew negozji (ĠU L 82, 
22.3.2001, p. 16).

48 Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-12 
ta' Marzu 2001 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-
salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-
każ ta' trasferiment ta' impriżi, negozji jew 
partijiet ta' impriżi jew negozji (ĠU L 82, 
22.3.2001, p. 16).

Or. en

Emenda 207
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Barra minn hekk, biex tissaħħaħ il-
protezzjoni mogħtija lill-impjegati tal-
kumpanija jew tal-kumpaniji li huma 
oġġett ta' merger, l-impjegati jew ir-
rappreżentanti tagħhom jistgħu jipprovdu l-
opinjoni tagħhom dwar ir-rapport tal-
kumpanija li jistabbilixxi l-
implikazzjonijiet tal-merger transkonfinali 
għalihom. Id-dispożizzjoni tar-rapport 
jenħtieġ li tkun mingħajr preġudizzju għall-
proċedimenti ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni applikabbli mnedija fil-
livell nazzjonali wara l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE48 , id-
Direttiva 2002/14/KE jew id-Direttiva 
2009/38/KE.

(29) Barra minn hekk, biex tissaħħaħ il-
protezzjoni mogħtija lill-impjegati tal-
kumpanija jew tal-kumpaniji li huma 
oġġett ta' merger, l-impjegati jew ir-
rappreżentanti tagħhom jistgħu jipprovdu l-
opinjoni tagħhom dwar l-implikazzjonijiet 
tal-merger transkonfinali għalihom. Id-
dispożizzjoni tar-rapport jenħtieġ li tkun 
mingħajr preġudizzju għall-proċedimenti 
ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni 
applikabbli mnedija fil-livell nazzjonali 
wara l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-
Kunsill 2001/23/KE48 , id-Direttiva 
2002/14/KE jew id-Direttiva 2009/38/KE.

_________________ _________________

48 Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-12 
ta' Marzu 2001 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-
salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-
każ ta' trasferiment ta' impriżi, negozji jew 
partijiet ta' impriżi jew negozji (ĠU L 82, 
22.3.2001, p. 16).

48 Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-12 
ta' Marzu 2001 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-
salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-
każ ta' trasferiment ta' impriżi, negozji jew 
partijiet ta' impriżi jew negozji (ĠU L 82, 
22.3.2001, p. 16).

Or. en
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Emenda 208
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) In-nuqqas ta' armonizzazzjoni tas-
salvagwardji għall-membri jew għall-
kredituri ġie identifikat bħala ostaklu għall-
mergers transkonfinali minn partijiet 
ikkonċernati differenti. Il-membri u l-
kredituri jenħtieġ li jiġu offruti l-istess 
livell ta' protezzjoni, irrispettvament mill-
Istati Membri fejn jinsabu l-kumpaniji 
f'merger. Dan hu mingħajr preġudizzju 
għar-regoli tal-Istati Membri dwar il-
protezzjoni tal-kredituri jew tal-azzjonisti li 
jaqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni 
tal-miżuri armonizzati, bħar-rekwiżiti dwar 
it-trasparenza.

(31) In-nuqqas ta' armonizzazzjoni tas-
salvagwardji għall-impjegati, għall-
membri jew għall-kredituri ġie identifikat 
bħala ostaklu għall-mergers transkonfinali 
minn partijiet ikkonċernati differenti. L-
impjegati, il-membri u l-kredituri jenħtieġ 
li jiġu offruti tal-anqas l-istess livell ta' 
protezzjoni, irrispettivament mill-Istati 
Membri fejn jinsabu l-kumpaniji f'merger. 
Dan hu mingħajr preġudizzju għar-regoli 
tal-Istati Membri dwar il-protezzjoni tal-
impjegati, tal-kredituri jew tal-azzjonisti li 
jaqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni 
tal-miżuri armonizzati, bħar-rekwiżiti dwar 
it-trasparenza.

Or. en

Emenda 209
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Sabiex jiġi żgurat li l-membri tal-
kumpaniji li jipparteċipaw f'merger 
transkonfinali jiġu ttratti l-istess, huwa 
xieraq li dawk il-membri li kellhom id-dritt 
tal-vot u li ma vvuttawx japprovaw l-
abbozz komuni tat-termini ta' merger, jew 
jenħtieġ li dawk il-membri mingħajr id-
dritt tal-vot, li ma setgħux jippreżentaw il-
pożizzjoni tagħhom, jingħataw id-dritt li 
joħorġu mill-kumpanija. Dawn il-membri 

(32) Sabiex jiġi żgurat li l-membri tal-
kumpaniji li jipparteċipaw f'merger 
transkonfinali jiġu ttrattati l-istess, huwa 
xieraq li dawk il-membri li kellhom id-dritt 
tal-vot u li vvutaw kontra jew ma
attendewx il-laqgħa ġenerali iżda li qabel 
il-laqgħa esprimew l-intenzjoni tagħhom 
li jivvutaw kontra l-approvazzjoni tal-
abbozz komuni tat-termini ta' merger, jew 
jenħtieġ li dawk il-membri mingħajr id-
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jenħtieġ li jkunu jistgħu jitilqu mill-
kumpanija u jirċievu kumpens fi flus għall-
ishma tagħhom ekwivalenti għall-valur tal-
ishma tagħhom. Barra minn hekk, jenħtieġ 
li jkollhom id-dritt li f'qorti jopponu l-
kalkolu u l-adegwatezza tal-kumpens fi 
flus li ġew offruti.

dritt tal-vot, li ma setgħux jippreżentaw il-
pożizzjoni tagħhom, jingħataw id-dritt li 
joħorġu mill-kumpanija. Dawn il-membri 
jenħtieġ li jkunu jistgħu jitilqu mill-
kumpanija u jirċievu kumpens fi flus għall-
ishma tagħhom ekwivalenti għall-valur tal-
ishma tagħhom. Barra minn hekk, jenħtieġ 
li jkollhom id-dritt li f'qorti jopponu l-
kalkolu u l-adegwatezza tal-kumpens fi 
flus li ġew offruti.

Or. en

Emenda 210
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kumpaniji involuti fil-fmergers 
transkonfinali jenħtieġ li jipproponu mezzi 
adegwati għall-protezzjoni tal-kredituri 
tagħhom fl-abbozz tat-termini komuni ta' 
merger. Barra minn hekk, biex tissaħħaħ il-
protezzjoni ta' dawk il-kredituri fil-każ ta' 
insolvenza wara l-merger transkonfinali, l-
Istati Membri jenħtieġ li jitħallew jitolbu 
lill-kumpaniji li huma oġġett ta' merger 
jagħmlu dikjarazzjoni ta' solvenza li 
tistipula li huma ma jafu bl-ebda raġuni 
għaliex il-kumpanija li tirriżulta mill-
merger jaf ma tissodisfax l-
obbligazzjonijiet tagħha. F'dawn iċ-
ċirkustanzi, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jkunu jistgħu jżommu lill-membri tal-
organu maniġerjali personalment 
responsabbli għall-akkuratezza ta' din id-
dikjarazzjoni. Billi t-tradizzjonijiet legali 
jvarjaw bejn l-Istati Membri fir-rigward 
tal-użu tad-dikjarazzjonijiet ta' solvenza u 
tal-konsegwenzi possibbli tagħhom, 
jenħtieġ li jkun f'idejn l-Istati Membri li 
jfasslu l-konsegwenzi xierqa dwar 
dikjarazzjonijiet ineżatti jew qarrieqa, 
inklużi sanzjonijiet u obbligazzjonijiet 

(34) Il-kumpaniji involuti fil-fmergers 
transkonfinali jenħtieġ li jipproponu mezzi 
adegwati għall-protezzjoni tal-kredituri 
tagħhom fl-abbozz tat-termini komuni ta' 
merger. Barra minn hekk, biex tissaħħaħ il-
protezzjoni ta' dawk il-kredituri fil-każ ta' 
insolvenza wara l-merger transkonfinali, l-
Istati Membri jenħtieġ li jitħallew jitolbu 
lill-kumpaniji li huma oġġett ta' merger 
jagħmlu dikjarazzjoni ta' solvenza li 
tistipula li huma ma jafu bl-ebda raġuni 
għaliex il-kumpanija li tirriżulta mill-
merger jaf ma tissodisfax l-
obbligazzjonijiet tagħha wara l-merger 
transkonfinali. F'dawn iċ-ċirkustanzi, l-
Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu 
jżommu lill-membri tal-organu maniġerjali 
personalment responsabbli għall-
akkuratezza ta' din id-dikjarazzjoni. Billi t-
tradizzjonijiet legali jvarjaw bejn l-Istati 
Membri fir-rigward tal-użu tad-
dikjarazzjonijiet ta' solvenza u tal-
konsegwenzi possibbli tagħhom, jenħtieġ li 
jkun f'idejn l-Istati Membri li jfasslu l-
konsegwenzi xierqa dwar dikjarazzjonijiet 
ineżatti jew qarrieqa, inklużi sanzjonijiet u 
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effettivi u proporzjonali f'konformità mad-
dritt tal-Unjoni.

obbligazzjonijiet effettivi u proporzjonali 
f'konformità mad-dritt tal-Unjoni.

Or. ro

Emenda 211
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) Biex tiġi vvalutata l-akkuratezza 
tal-informazzjoni li tinsab fl-abbozz tat-
termini ta' merger u fir-rapporti 
indirizzati lill-membri u lill-impjegati u 
biex jiġu pprovduti l-elementi fattwali 
neċessarji għall-valutazzjoni ta' jekk il-
merger proposta tikkostitwixxix 
arranġament artifiċjali, jenħtieġ li jkun 
meħtieġ rapport ta' espert indipendenti li 
għandu jkun ippreparat sabiex tiġi 
vvalutata l-merger transkonfinali 
proposta. Biex tiġi żgurata l-
indipendenza, l-awtorità kompetenti, wara 
applikazzjoni mill-kumpanija, jenħtieġ li 
taħtar żewġ esperti minn lista magħżula 
minn qabel, li ma għandhom l-ebda rabta 
antika jew attwali mal-kumpanija 
kkonċernata u li jitħallsu tariffa stabbilita 
minn qabel mill-kumpanija. L-esperti 
jenħtieġ li ma jkunux jaħdmu għall-istess 
ditta u jenħtieġ li flimkien ikollhom 
għarfien espert fl-oqsma tal-liġi dwar il-
kumpaniji, il-liġi tat-tassazzjoni u dik 
fiskali, is-sigurtà soċjali u d-drittijiet tal-
ħaddiema. L-esperti indipendenti jenħtieġ 
li jinħatru fi żmien xahar wara l-
applikazzjoni mill-kumpanija u jenħtieġ li 
jibagħtu r-rapport tagħhom fi żmien 
xahrejn wara l-ħatra tagħhom. F'dan il-
kuntest, ir-rapport tal-espert jenħtieġ li 
jippreżenta l-informazzjoni rilevanti 
kollha sabiex l-awtorità kompetenti fl-
Istat Membru tat-tluq tkun tista' tieħu 
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deċiżjoni infurmata dwar jekk toħroġx 
ċertifikat ta' qabel il-merger. Għal dan l-
għan, l-esperti jenħtieġ li jkunu jistgħu 
jiksbu l-informazzjoni u d-dokumenti 
rilevanti kollha tal-kumpanija, jiltaqgħu 
mal-impjegati u mar-rappreżentanti tal-
impjegati, u jwettqu l-investigazzjonijiet 
neċessarji kollha biex jiġbru l-evidenza 
meħtieġa kollha. L-esperti jenħtieġ li 
jużaw l-informazzjoni, b'mod partikolari 
l-fatturat nett, u l-profitt u t-telf, l-għadd 
ta' impjegati u t-tifsila tal-karta bilanċjali 
miġbura mill-kumpanija, minħabba l-
preparazzjoni tar-rapporti finanzjarji 
skont id-dritt tal-Unjoni u l-liġi tal-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 212
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 35b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35b) Il-Kummissjoni għandha tħejji u 
tippubblika lista ta' awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti fl-Istati Membri. L-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
huma mistennija li jikkollaboraw flimkien 
f'każijiet ta' mergers transkonfinali.

Or. en

Emenda 213
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(40) Id-dritt tal-kumpaniji li jwettqu 
diviżjoni transkonfinali jista', f'ċerti 
ċirkustanzi, jintuża għal finijiet abbużivi 
bħaċ-ċirkomvenzjoni ta' standards tax-
xogħol, ta' pagamenti tas-sigurtà soċjali, 
ta' obbligi tat-taxxa, ta' drittijiet jew ta' 
regoli tal-kredituri jew tal-membri dwar 
il-parteċipazzjoni tal-impjegati. Sabiex 
jiġu miġġielda abbużi bħal dawn, bħala 
prinċipju ġenerali tad-dritt tal-UE, l-Istati 
Membri huma obbligati li jiżguraw li l-
kumpaniji ma jużawx il-proċedura ta' 
diviżjoni transkonfinali biex joħolqu 
arranġamenti artifiċjali mmirati biex 
jiksbu benefiċċji indebiti fuq it-taxxa jew 
jippreġudikaw b'mod indebitu d-drittijiet 
legali jew kuntrattwali tal-impjegati, tal-
kredituri jew tal-membri. Sa fejn 
tikkostitwixxi deroga mil-libertà 
fundamentali, il-ġlieda kontra l-abbużi 
trid tiġi interpretata strettament u trid 
tkun ibbażata fuq il-valutazzjoni 
individwali taċ-ċirkustanzi rilevanti 
kollha. Jenħtieġ li jiġi stabbilit qafas 
proċedurali u sostantiv li jiddeskrivi l-
marġni ta' diskrezzjoni u jippermetti d-
diversità tal-approċċi tal-Istati Membri u 
fl-istess ħin jistipula r-rekwiżiti biex jiġu 
ssimplifikati l-azzjonijiet li jittieħdu mill-
awtoritajiet nazzjonali għall-ġlieda kontra 
l-abbużi f'konformità mad-dritt tal-
Unjoni.

(40) Il-kumpaniji li jwettqu diviżjoni 
transkonfinali jenħtieġ li jqisu kif xieraq 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-
kompetenzi tal-Istati Membri involuti fir-
rigward tal-impjieg, is-sigurtà soċjali u l-
liġijiet tat-taxxa.

Or. en

Emenda 214
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Id-dritt tal-kumpaniji li jwettqu 
diviżjoni transkonfinali jista', f'ċerti 
ċirkustanzi, jintuża għal finijiet abbużivi 

(40) Id-dritt tal-kumpaniji li jwettqu 
diviżjoni transkonfinali jista', f'ċerti 
ċirkustanzi, jintuża għal finijiet abbużivi 
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bħaċ-ċirkomvenzjoni ta' standards tax-
xogħol, ta' pagamenti tas-sigurtà soċjali, ta' 
obbligi tat-taxxa, ta' drittijiet jew ta' regoli 
tal-kredituri jew tal-membri dwar il-
parteċipazzjoni tal-impjegati. Sabiex jiġu 
miġġielda abbużi bħal dawn, bħala 
prinċipju ġenerali tad-dritt tal-UE, l-Istati 
Membri huma obbligati li jiżguraw li l-
kumpaniji ma jużawx il-proċedura ta' 
diviżjoni transkonfinali biex joħolqu 
arranġamenti artifiċjali mmirati biex jiksbu 
benefiċċji indebiti fuq it-taxxa jew 
jippreġudikaw b'mod indebitu d-drittijiet 
legali jew kuntrattwali tal-impjegati, tal-
kredituri jew tal-membri. Sa fejn 
tikkostitwixxi deroga mil-libertà 
fundamentali, il-ġlieda kontra l-abbużi trid 
tiġi interpretata strettament u trid tkun 
ibbażata fuq il-valutazzjoni individwali 
taċ-ċirkustanzi rilevanti kollha. Jenħtieġ li 
jiġi stabbilit qafas proċedurali u sostantiv li 
jiddeskrivi l-marġni ta' diskrezzjoni u 
jippermetti d-diversità tal-approċċi tal-
Istati Membri u fl-istess ħin jistipula r-
rekwiżiti biex jiġu ssimplifikati l-
azzjonijiet li jittieħdu mill-awtoritajiet 
nazzjonali għall-ġlieda kontra l-abbużi 
f'konformità mad-dritt tal-Unjoni.

bħaċ-ċirkomvenzjoni ta' standards tax-
xogħol, ta' pagamenti tas-sigurtà soċjali, ta' 
obbligi tat-taxxa, ta' drittijiet jew ta' regoli 
tal-kredituri jew tal-membri dwar il-
parteċipazzjoni tal-impjegati. Sabiex jiġu 
miġġielda abbużi bħal dawn, bħala 
prinċipju ġenerali tad-dritt tal-UE, l-Istati 
Membri huma obbligati li jiżguraw li l-
kumpaniji ma jużawx il-proċedura ta' 
diviżjoni transkonfinali biex joħolqu
arranġamenti artifiċjali. Il-ġlieda kontra l-
abbużi trid tkun ibbażata fuq il-
valutazzjoni individwali taċ-ċirkustanzi 
rilevanti kollha. Jenħtieġ li jiġi stabbilit 
qafas proċedurali u sostantiv komuni li 
jistabbilixxi r-rekwiżiti biex jiġu 
ssimplifikati l-azzjonijiet li jittieħdu mill-
awtoritajiet nazzjonali għall-ġlieda kontra 
l-abbużi f'konformità mad-dritt tal-Unjoni, 
filwaqt li jiddeskrivi, fejn ikun strettament 
meħtieġ, il-marġni ta' diskrezzjoni 
permess għall-Istati Membri.

Or. en

Emenda 215
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Id-dritt tal-kumpaniji li jwettqu 
diviżjoni transkonfinali jista', f'ċerti 
ċirkustanzi, jintuża għal finijiet abbużivi 
bħaċ-ċirkomvenzjoni ta' standards tax-
xogħol, ta' pagamenti tas-sigurtà soċjali, ta' 
obbligi tat-taxxa, ta' drittijiet jew ta' regoli 
tal-kredituri jew tal-membri dwar il-
parteċipazzjoni tal-impjegati. Sabiex jiġu 

(40) Id-dritt tal-kumpaniji li jwettqu 
diviżjoni transkonfinali jista', f'ċerti 
ċirkustanzi, jintuża għal finijiet abbużivi 
bħaċ-ċirkomvenzjoni ta' standards tax-
xogħol, ta' pagamenti tas-sigurtà soċjali, ta' 
obbligi tat-taxxa, ta' drittijiet jew ta' regoli 
tal-kredituri jew tal-membri dwar il-
parteċipazzjoni tal-impjegati. Sabiex jiġu 
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miġġielda abbużi bħal dawn, bħala 
prinċipju ġenerali tad-dritt tal-UE, l-Istati 
Membri huma obbligati li jiżguraw li l-
kumpaniji ma jużawx il-proċedura ta' 
diviżjoni transkonfinali biex joħolqu 
arranġamenti artifiċjali mmirati lejn il-
kisba ta' benefiċċji indebiti fuq it-taxxa 
jew li jippreġudika b'mod indebitu d-
drittijiet legali jew kuntrattwali tal-
impjegati, tal-kredituri jew tal-membri. Sa 
fejn tikkostitwixxi deroga mil-libertà 
fundamentali, il-ġlieda kontra l-abbużi trid 
tiġi interpretata strettament u trid tkun 
ibbażata fuq il-valutazzjoni individwali 
taċ-ċirkustanzi rilevanti kollha. Jenħtieġ li 
jiġi stabbilit qafas proċedurali u sostantiv li 
jiddeskrivi l-marġni ta' diskrezzjoni u 
jippermetti d-diversità tal-approċċi tal-
Istati Membri u fl-istess ħin jistipula r-
rekwiżiti biex jiġu ssimplifikati l-
azzjonijiet li jittieħdu mill-awtoritajiet 
nazzjonali għall-ġlieda kontra l-abbużi 
f'konformità mad-dritt tal-Unjoni.

miġġielda abbużi possibbli bħal dawn, 
bħala prinċipju ġenerali tad-dritt tal-UE, l-
Istati Membri huma obbligati li jiżguraw li 
l-kumpaniji ma jużawx il-proċedura ta' 
konverżjoni transkonfinali biex joħolqu 
arranġamenti artifiċjali mmirati lejn abbużi 
fiskali jew fir-rigward tad-drittijiet legali 
jew kuntrattwali tal-impjegati, tal-kredituri 
jew tal-membri. Sa fejn tikkostitwixxi 
deroga mil-libertà fundamentali, il-ġlieda 
kontra l-abbużi trid tiġi interpretata 
strettament u trid tkun ibbażata fuq il-
valutazzjoni individwali taċ-ċirkustanzi 
rilevanti kollha. Jenħtieġ li jiġi stabbilit 
qafas proċedurali u sostantiv li jiddeskrivi 
l-marġni ta' diskrezzjoni u jippermetti d-
diversità tal-approċċi tal-Istati Membri u fl-
istess ħin jistipula r-rekwiżiti biex jiġu 
ssimplifikati l-azzjonijiet li jittieħdu mill-
awtoritajiet nazzjonali għall-ġlieda kontra 
l-abbużi f'konformità mad-dritt tal-Unjoni.

Or. bg

Emenda 216
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Fid-dawl tal-kumplessità tad-
diviżjonijiet transkonfinali u l-firxa tal-
interessi kkonċernati, huwa xieraq li jiġi 
pprevist kontroll ex ante biex tinħoloq iċ-
ċertezza tad-dritt. Għal dan l-għan, 
jenħtieġ li tiġi stabbilita proċedura 
strutturata u mqassma fuq diversi saffi li 
biha l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru tal-kumpanija li tkun qed tiġi 
diviża u tal-Istat Membru tal-kumpaniji 
reċipjenti jiżguraw li deċiżjoni dwar l-
approvazzjoni ta' diviżjoni transkonfinali 
tittieħed b'mod ġust, oġġettiv u 

imħassar
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nondiskriminatorju fuq il-bażi tal-
elementi rilevanti kollha u 
b'kunsiderazzjoni tal-interessi pubbliċi 
leġittimi kollha, b'mod partikolari l-
protezzjoni tal-impjegati, tal-azzjonisti u 
tal-kredituri.

Or. en

Emenda 217
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Biex ikunu jistgħu jittieħdu 
f'kunsiderazzjoni l-interessi leġittimi tal-
partijiet ikkonċernati kollha, il-kumpanija 
li tkun qed tiġi diviża jenħtieġ li tiddivulga 
l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni li jkun fih 
l-aktar informazzjoni importanti dwar id-
diviżjoni transkonfinali proposta, inklużi l-
proporzjon ta' skambju ta' titoli ta' sigurtà 
jew ta' ishma previst, l-istrumenti tat-
twaqqif tal-kumpaniji reċipjenti u l-iskeda 
ta' żmien proposta għad-diviżjoni 
transkonfinali. Il-membri, il-kredituri u l-
impjegati tal-kumpanija li tagħmel id-
diviżjoni transkonfinali jenħtieġ li jiġu 
nnotifikati li huma jistgħu jippreżentaw 
kummenti fir-rigward tad-diviżjoni.

(42) Biex ikunu jistgħu jittieħdu 
f'kunsiderazzjoni l-interessi leġittimi tal-
partijiet ikkonċernati kollha, il-kumpanija 
li tkun qed tiġi diviża jenħtieġ li tiddivulga 
l-abbozz tat-termini tad-diviżjoni li jkun fih 
l-aktar informazzjoni importanti dwar id-
diviżjoni transkonfinali proposta, inklużi l-
proporzjon ta' skambju ta' titoli ta' sigurtà 
jew ta' ishma previst, l-istrumenti tat-
twaqqif tal-kumpaniji reċipjenti u l-iskeda 
ta' żmien proposta għad-diviżjoni 
transkonfinali. Il-membri, il-kredituri u l-
impjegati tal-kumpanija li tagħmel id-
diviżjoni transkonfinali jenħtieġ li jiġu 
nnotifikati fi żmien xieraq sabiex huma 
jkunu jistgħu jippreżentaw kummenti fir-
rigward tad-diviżjoni.

Or. en

Emenda 218
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(43) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
membri tagħha, il-kumpanija li qed tiġi 
diviża jenħtieġ li tħejji rapport. Ir-rapport 
jenħtieġ li jispjega u jissostanzja l-aspetti 
legali u ekonomiċi tad-diviżjoni 
transkonfinali proposta, b'mod partikolari 
billi jispjega l-implikazzjonijiet tad-
diviżjoni transkonfinali għall-membri fir-
rigward tan-negozju futur tal-kumpanija u 
l-pjan strateġiku tal-organu tal-maniġment. 
Jenħtieġ li jinkludi wkoll spjegazzjonijiet 
dwar il-proporzjon ta' skambju, fejn 
applikabbli, u l-kriterji biex jiġu 
ddeterminati l-allokazzjoni tal-ishma u r-
rimedji potenzjali disponibbli għall-
membri, jekk dawn ma jaqblux mad-
deċiżjoni li ssir diviżjoni transkonfinali.

(43) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
membri tagħha, il-kumpanija li qed tiġi 
diviża jenħtieġ li tħejji rapport sommarju. 
Ir-rapport jenħtieġ li jispjega u jissostanzja 
l-aspetti legali u ekonomiċi tad-diviżjoni 
transkonfinali proposta, b'mod partikolari 
billi jispjega l-implikazzjonijiet tad-
diviżjoni transkonfinali għall-membri fir-
rigward tan-negozju futur tal-kumpanija u 
l-pjan strateġiku tal-organu tal-maniġment. 
.

Or. en

Emenda 219
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
membri tagħha, il-kumpanija li qed tiġi 
diviża jenħtieġ li tħejji rapport. Ir-rapport 
jenħtieġ li jispjega u jissostanzja l-aspetti 
legali u ekonomiċi tad-diviżjoni 
transkonfinali proposta, b'mod partikolari 
billi jispjega l-implikazzjonijiet tad-
diviżjoni transkonfinali għall-membri fir-
rigward tan-negozju futur tal-kumpanija u 
l-pjan strateġiku tal-organu tal-maniġment. 
Jenħtieġ li jinkludi wkoll spjegazzjonijiet 
dwar il-proporzjon ta' skambju, fejn 
applikabbli, u l-kriterji biex jiġu 
ddeterminati l-allokazzjoni tal-ishma u r-
rimedji potenzjali disponibbli għall-
membri, jekk dawn ma jaqblux mad-
deċiżjoni li ssir diviżjoni transkonfinali.

(43) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
membri u lill-impjegati tagħha, il-
kumpanija li qed tiġi diviża jenħtieġ li 
tħejji rapport. Ir-rapport jenħtieġ li jispjega 
u jissostanzja l-aspetti legali u ekonomiċi 
tad-diviżjoni transkonfinali proposta, 
b'mod partikolari billi jispjega l-
implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali għall-membri fir-rigward 
tan-negozju futur tal-kumpanija u l-pjan 
strateġiku tal-organu tal-maniġment. 
Jenħtieġ li jinkludi wkoll spjegazzjonijiet 
dwar il-proporzjon ta' skambju, fejn 
applikabbli, u l-kriterji biex jiġu 
ddeterminati l-allokazzjoni tal-ishma u r-
rimedji potenzjali disponibbli għall-
membri, jekk dawn ma jaqblux mad-
deċiżjoni li ssir diviżjoni transkonfinali.
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Or. en

Emenda 220
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
membri tagħha, il-kumpanija li qed tiġi 
diviża jenħtieġ li tħejji rapport. Ir-rapport 
jenħtieġ li jispjega u jissostanzja l-aspetti 
legali u ekonomiċi tad-diviżjoni 
transkonfinali proposta, b'mod partikolari 
billi jispjega l-implikazzjonijiet tad-
diviżjoni transkonfinali għall-membri fir-
rigward tan-negozju futur tal-kumpanija u 
l-pjan strateġiku tal-organu tal-maniġment. 
Jenħtieġ li jinkludi wkoll spjegazzjonijiet 
dwar il-proporzjon ta' skambju, fejn 
applikabbli, u l-kriterji biex jiġu 
ddeterminati l-allokazzjoni tal-ishma u r-
rimedji potenzjali disponibbli għall-
membri, jekk dawn ma jaqblux mad-
deċiżjoni li ssir diviżjoni transkonfinali.

(43) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
membri tagħha, il-kumpanija li qed tiġi 
diviża jenħtieġ li tħejji rapport dettaljat. Ir-
rapport jenħtieġ li jispjega u jissostanzja l-
aspetti legali u ekonomiċi tad-diviżjoni 
transkonfinali proposta, b'mod partikolari 
billi jispjega l-implikazzjonijiet tad-
diviżjoni transkonfinali għall-membri fir-
rigward tan-negozju futur tal-kumpanija u 
l-pjan strateġiku tal-organu tal-maniġment. 
Jenħtieġ li jinkludi wkoll spjegazzjonijiet 
dwar il-proporzjon ta' skambju, fejn 
applikabbli, u l-kriterji biex jiġu 
ddeterminati l-allokazzjoni tal-ishma u r-
rimedji potenzjali disponibbli għall-
membri, jekk dawn ma jaqblux mad-
deċiżjoni li ssir diviżjoni transkonfinali.

Or. en

Emenda 221
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
impjegati tagħha, il-kumpanija li tkun qed 
tiġi diviża jenħtieġ li tħejji rapport li 
jispjega l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali għall-impjegati. Ir-rapport 
jenħtieġ li jispjega b'mod partikolari l-
implikazzjonijiet tad-diviżjoni 

(44) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
impjegati tagħha, il-kumpanija li tkun qed 
tiġi diviża jenħtieġ li tħejji rapport li 
jispjega l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali għall-impjegati. Ir-rapport 
jenħtieġ li jispjega b'mod partikolari l-
implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
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transkonfinali proposta fuq is-salvagwardja 
tal-impjiegi tal-impjegati, jekk hux se jkun 
hemm xi tibdil materjali fil-kundizzjonijiet 
tal-impjieg u fil-lokalitajiet tal-post tan-
negozju tal-kumpaniji, u kif kull wieħed 
minn dawn il-fatturi se jkun relatat ma' 
kwalunkwe sussidjarja tal-kumpanija. Id-
dispożizzjoni tar-rapport jenħtieġ li tkun 
mingħajr preġudizzju għall-proċedimenti 
ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni 
applikabbli mnedija fil-livell nazzjonali 
wara l-implimentazzjoni tad-Direttivi 
2001/23/KE, 2002/14/KE jew 2009/38/KE.

transkonfinali proposta fuq is-salvagwardja 
tal-impjiegi tal-impjegati, informazzjoni 
dwar il-proċeduri li permezz tagħhom jiġu 
ddeterminati l-arranġamenti għall-
involviment tal-impjegati fid-definizzjoni 
tad-drittijiet tagħhom għal parteċipazzjoni 
fil-kumpanija konvertita u dwar l-għażliet 
possibbli għal tali arranġamenti, jekk hux 
se jkun hemm xi tibdil materjali fir-
relazzjonijiet tal-impjieg u fil-lokalitajiet 
tal-post tan-negozju tal-kumpaniji, u kif 
kull wieħed minn dawn il-fatturi se jkun 
relatat ma' kwalunkwe sussidjarja tal-
kumpanija. Id-dispożizzjoni tar-rapport 
jenħtieġ li tkun mingħajr preġudizzju għall-
proċedimenti ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni applikabbli mnedija fil-
livell nazzjonali wara l-implimentazzjoni 
tad-Direttivi 2001/23/KE, 2002/14/KE jew 
2009/38/KE.

Or. en

Emenda 222
Răzvan Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
impjegati tagħha, il-kumpanija li tkun qed 
tiġi diviża jenħtieġ li tħejji rapport li 
jispjega l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali għall-impjegati. Ir-rapport 
jenħtieġ li jispjega b'mod partikolari l-
implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali proposta fuq is-salvagwardja 
tal-impjiegi tal-impjegati, jekk hux se jkun 
hemm xi tibdil materjali fil-kundizzjonijiet 
tal-impjieg u fil-lokalitajiet tal-post tan-
negozju tal-kumpaniji, u kif kull wieħed 
minn dawn il-fatturi se jkun relatat ma' 
kwalunkwe sussidjarja tal-kumpanija. Id-
dispożizzjoni tar-rapport jenħtieġ li tkun
mingħajr preġudizzju għall-proċedimenti 

(44) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
impjegati tagħha, il-kumpanija li tkun qed 
tiġi diviża jenħtieġ li tħejji rapport li 
jispjega l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali għall-impjegati. Ir-rapport 
jenħtieġ li jispjega b'mod partikolari l-
implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali proposta fuq is-salvagwardja 
tal-impjiegi tal-impjegati, jekk hux se jkun 
hemm xi tibdil materjali fil-kundizzjonijiet 
tal-impjieg u fil-lokalitajiet tal-post tan-
negozju tal-kumpaniji, u kif kull wieħed 
minn dawn il-fatturi se jkun relatat ma' 
kwalunkwe sussidjarja tal-kumpanija. L-
għoti tar-rapport jenħtieġ li jitwettaq fi 
żmien xieraq sabiex l-impjegati jew ir-
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ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni 
applikabbli mnedija fil-livell nazzjonali 
wara l-implimentazzjoni tad-Direttivi 
2001/23/KE, 2002/14/KE jew 2009/38/KE.

rappreżentanti tagħhom ikunu jistgħu 
jissottomettu l-kummenti tagħhom
mingħajr preġudizzju għall-proċedimenti 
ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni 
applikabbli mnedija fil-livell nazzjonali 
wara l-implimentazzjoni tad-Direttivi 
2001/23/KE, 2002/14/KE jew 2009/38/KE.

Or. en

Emenda 223
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
impjegati tagħha, il-kumpanija li tkun qed 
tiġi diviża jenħtieġ li tħejji rapport li 
jispjega l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali għall-impjegati. Ir-rapport
jenħtieġ li jispjega b'mod partikolari l-
implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali proposta fuq is-salvagwardja 
tal-impjiegi tal-impjegati, jekk hux se jkun 
hemm xi tibdil materjali fil-kundizzjonijiet 
tal-impjieg u fil-lokalitajiet tal-post tan-
negozju tal-kumpaniji, u kif kull wieħed 
minn dawn il-fatturi se jkun relatat ma' 
kwalunkwe sussidjarja tal-kumpanija. Id-
dispożizzjoni tar-rapport jenħtieġ li tkun 
mingħajr preġudizzju għall-proċedimenti 
ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni 
applikabbli mnedija fil-livell nazzjonali 
wara l-implimentazzjoni tad-Direttivi 
2001/23/KE, 2002/14/KE jew 2009/38/KE.

(44) Ir-rapport jenħtieġ li jispjega l-
implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali għall-impjegati. Dan
jenħtieġ li jkun fih ukoll informazzjoni
b'mod partikolari dwar l-implikazzjonijiet 
tad-diviżjoni transkonfinali proposta fuq is-
salvagwardja tal-impjiegi tal-impjegati, 
jekk hux se jkun hemm xi tibdil materjali 
fil-kundizzjonijiet tal-impjieg u fil-
lokalitajiet tal-post tan-negozju tal-
kumpaniji, u kif kull wieħed minn dawn il-
fatturi se jkun relatat ma' kwalunkwe 
sussidjarja tal-kumpanija. Id-dispożizzjoni 
tar-rapport jenħtieġ li tkun mingħajr 
preġudizzju għall-proċedimenti ta' 
informazzjoni u ta' konsultazzjoni 
applikabbli mnedija fil-livell nazzjonali 
wara l-implimentazzjoni tad-Direttivi 
2001/23/KE, 2002/14/KE jew 2009/38/KE.

Or. en

Emenda 224
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
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Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
impjegati tagħha, il-kumpanija li tkun qed 
tiġi diviża jenħtieġ li tħejji rapport li 
jispjega l-implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali għall-impjegati. Ir-rapport 
jenħtieġ li jispjega b'mod partikolari l-
implikazzjonijiet tad-diviżjoni 
transkonfinali proposta fuq is-salvagwardja 
tal-impjiegi tal-impjegati, jekk hux se jkun 
hemm xi tibdil materjali fil-kundizzjonijiet 
tal-impjieg u fil-lokalitajiet tal-post tan-
negozju tal-kumpaniji, u kif kull wieħed 
minn dawn il-fatturi se jkun relatat ma' 
kwalunkwe sussidjarja tal-kumpanija. Id-
dispożizzjoni tar-rapport jenħtieġ li tkun 
mingħajr preġudizzju għall-proċedimenti 
ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni 
applikabbli mnedija fil-livell nazzjonali 
wara l-implimentazzjoni tad-Direttivi 
2001/23/KE, 2002/14/KE jew 2009/38/KE.

(44) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
impjegati tagħha, il-kumpanija li tkun qed 
tiġi diviża jenħtieġ li tħejji rapport 
sommarju li jispjega l-implikazzjonijiet 
tad-diviżjoni transkonfinali għall-
impjegati. Ir-rapport jenħtieġ li jispjega 
b'mod partikolari l-implikazzjonijiet tad-
diviżjoni transkonfinali proposta fuq is-
salvagwardja tal-impjiegi tal-impjegati, 
jekk hux se jkun hemm xi tibdil materjali 
fil-kundizzjonijiet tal-impjieg u fil-
lokalitajiet tal-post tan-negozju tal-
kumpaniji, u kif kull wieħed minn dawn il-
fatturi se jkun relatat ma' kwalunkwe 
sussidjarja tal-kumpanija. Id-dispożizzjoni 
tar-rapport jenħtieġ li tkun mingħajr 
preġudizzju għall-proċedimenti ta' 
informazzjoni u ta' konsultazzjoni 
applikabbli mnedija fil-livell nazzjonali 
wara l-implimentazzjoni tad-Direttivi 
2001/23/KE, 2002/14/KE jew 2009/38/KE.

Or. en

Emenda 225
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Biex tiġi żgurata l-akkuratezza tal-
informazzjoni li tinsab fl-abbozz tat-
termini tad-diviżjoni u fir-rapporti 
indirizzati lill-membri u lill-impjegati, u 
biex jiġu pprovduti l-elementi fattwali 
neċessarji għall-valutazzjoni ta' jekk id-
diviżjoni proposta tikkostitwixxix 
arranġament artifiċjali li ma jistax jiġi 
awtorizzat, għandu jkun meħtieġ li jiġi 
ppreparat rapport ta' espert indipendenti 
biex jiġi vvalutat il-pjan tad-diviżjoni. 

imħassar
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Biex tiġi żgurata l-indipendenza tal-
espert, l-espert jenħtieġ li jinħatar mill-
awtorità kompetenti, wara applikazzjoni 
mill-kumpanija. F'dan il-kuntest, ir-
rapport tal-espert jenħtieġ li jippreżenta l-
informazzjoni kollha relevanti sabiex l-
awtorità kompetenti, ta' Stat Membru ta' 
kumpanija li tkun qed tiġi diviża, tkun 
tista' tieħu deċiżjoni infurmata dwar jekk 
għandhiex toħroġ ċertifikat ta' qabel id-
diviżjoni. Għal dan l-għan, l-espert 
jenħtieġ li jakkwista l-informazzjoni u d-
dokumenti kollha relevanti tal-kumpanija 
u jwettaq l-invertigazzjonijiet kollha 
meħtieġa sabiex jiġbor l-evidenza 
neċessarja. L-espert jenħtieġ li juża l-
informazzjoni, b'mod partikolari l-fatturat 
nett, u l-profitt u t-telf, l-għadd ta' 
impjegati u t-tifsila tal-karta bilanċjali 
miġbura mill-kumpanija, minħabba l-
preparazzjoni tar-rapporti finanzjarji 
skont id-dritt tal-Unjoni u l-liġi tal-Istati 
Membri. Madankollu, sabiex tiġi protetta 
kull informazzjoni kunfidenzjali, inklużi 
sigriet kummerċjali tal-kumpanija, tali 
informazzjoni jenħtieġ li ma tiffurmax 
parti mir-rapport finali tal-espert li minnu 
nnifsu jkun pubblikament disponibbli.

Or. en

Emenda 226
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Biex tiġi żgurata l-akkuratezza tal-
informazzjoni li tinsab fl-abbozz tat-
termini tad-diviżjoni u fir-rapporti 
indirizzati lill-membri u lill-impjegati, u 
biex jiġu pprovduti l-elementi fattwali 
neċessarji għall-valutazzjoni ta' jekk id-
diviżjoni proposta tikkostitwixxix 

(45) Biex tiġi vvalutata l-akkuratezza 
tal-informazzjoni li tinsab fl-abbozz tat-
termini tad-diviżjoni u fir-rapporti 
indirizzati lill-membri u lill-impjegati, u 
biex jiġu pprovduti l-elementi fattwali 
neċessarji għall-valutazzjoni ta' jekk id-
diviżjoni proposta tikkostitwixxix 
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arranġament artifiċjali li ma jistax jiġi 
awtorizzat, għandu jkun meħtieġ li jiġi 
ppreparat rapport ta' espert indipendenti 
biex jiġi vvalutat il-pjan tad-diviżjoni. 
Biex tiġi żgurata l-indipendenza tal-espert, 
l-espert jenħtieġ li jinħatar mill-awtorità
kompetenti, wara applikazzjoni mill-
kumpanija. F'dan il-kuntest, ir-rapport tal-
espert jenħtieġ li jippreżenta l-
informazzjoni kollha relevanti sabiex l-
awtorità kompetenti, ta' Stat Membru ta' 
kumpanija li tkun qed tiġi diviża, tkun 
tista' tieħu deċiżjoni infurmata dwar jekk 
għandhiex toħroġ ċertifikat ta' qabel id-
diviżjoni. Għal dan l-għan, l-espert
jenħtieġ li jakkwista l-informazzjoni u d-
dokumenti kollha relevanti tal-kumpanija u 
jwettaq l-invertigazzjonijiet kollha 
meħtieġa sabiex jiġbor l-evidenza 
neċessarja. L-espert jenħtieġ li juża l-
informazzjoni, b'mod partikolari l-fatturat 
nett, u l-profitt u t-telf, l-għadd ta' 
impjegati u t-tifsila tal-karta bilanċjali 
miġbura mill-kumpanija, minħabba l-
preparazzjoni tar-rapporti finanzjarji skont 
id-dritt tal-Unjoni u l-liġi tal-Istati Membri. 
Madankollu, sabiex tiġi protetta kull 
informazzjoni kunfidenzjali, inklużi 
sigriet kummerċjali tal-kumpanija, tali 
informazzjoni jenħtieġ li ma tiffurmax 
parti mir-rapport finali tal-espert li minnu 
nnifsu jkun pubblikament disponibbli.

arranġament artifiċjali, għandu jkun 
meħtieġ li jiġi ppreparat rapport ta' espert 
indipendenti biex tiġi vvalutata d-diviżjoni 
transkonfinali proposta. Biex tiġi żgurata 
l-indipendenza, l-awtorità kompetenti, 
wara applikazzjoni mill-kumpanija, 
jenħtieġ li taħtar żewġ esperti minn lista 
magħżula minn qabel, li ma għandhom l-
ebda rabta antika jew attwali mal-
kumpanija kkonċernata u li jitħallsu 
tariffa stabbilita minn qabel mill-
kumpanija. L-esperti jenħtieġ li ma 
jkunux jaħdmu għall-istess ditta u 
jenħtieġ li flimkien ikollhom għarfien 
espert fl-oqsma tal-liġi dwar il-kumpaniji, 
il-liġi tat-tassazzjoni u dik fiskali, is-
sigurtà soċjali u d-drittijiet tal-ħaddiema. 
L-esperti indipendenti jenħtieġ li jinħatru 
fi żmien xahar wara l-applikazzjoni mill-
kumpanija u jenħtieġ li jibagħtu r-rapport 
tagħhom fi żmien xahrejn wara l-ħatra 
tagħhom. F'dan il-kuntest, ir-rapport tal-
espert jenħtieġ li jippreżenta l-
informazzjoni kollha relevanti sabiex l-
awtorità kompetenti fl-Istat Membru tat-
tluq tkun tista' tieħu deċiżjoni infurmata 
dwar jekk għandhiex toħroġ ċertifikat ta' 
qabel id-diviżjoni. Għal dan l-għan, l-
esperti jenħtieġ li jakkwistaw l-
informazzjoni u d-dokumenti kollha 
relevanti tal-kumpanija, jiltaqgħu mal-
impjegati u mar-rappreżentanti tal-
impjegati, u jwettqu l-investigazzjonijiet
kollha meħtieġa sabiex jiġbru l-evidenza 
neċessarja. L-esperti jenħtieġ li jużaw l-
informazzjoni, b'mod partikolari l-fatturat 
nett, u l-profitt u t-telf, l-għadd ta' 
impjegati u t-tifsila tal-karta bilanċjali 
miġbura mill-kumpanija, minħabba l-
preparazzjoni tar-rapporti finanzjarji skont 
id-dritt tal-Unjoni u l-liġi tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 227
Jens Rohde, António Marinho e Pinto
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Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Biex tiġi żgurata l-akkuratezza tal-
informazzjoni li tinsab fl-abbozz tat-
termini tad-diviżjoni u fir-rapporti 
indirizzati lill-membri u lill-impjegati, u 
biex jiġu pprovduti l-elementi fattwali 
neċessarji għall-valutazzjoni ta' jekk id-
diviżjoni proposta tikkostitwixxix
arranġament artifiċjali li ma jistax jiġi 
awtorizzat, għandu jkun meħtieġ li jiġi 
ppreparat rapport ta' espert indipendenti
biex jiġi vvalutat il-pjan tad-diviżjoni. 
Biex tiġi żgurata l-indipendenza tal-
espert, l-espert jenħtieġ li jinħatar mill-
awtorità kompetenti, wara applikazzjoni 
mill-kumpanija. F'dan il-kuntest, ir-rapport 
tal-espert jenħtieġ li jippreżenta l-
informazzjoni kollha relevanti sabiex l-
awtorità kompetenti, ta' Stat Membru ta' 
kumpanija li tkun qed tiġi diviża, tkun tista' 
tieħu deċiżjoni infurmata dwar jekk 
għandhiex toħroġ ċertifikat ta' qabel id-
diviżjoni. Għal dan l-għan, l-espert
jenħtieġ li jakkwista l-informazzjoni u d-
dokumenti kollha relevanti tal-kumpanija 
u jwettaq l-invertigazzjonijiet kollha 
meħtieġa sabiex jiġbor l-evidenza 
neċessarja. L-espert jenħtieġ li juża l-
informazzjoni, b'mod partikolari l-fatturat
nett, u l-profitt u t-telf, l-għadd ta' 
impjegati u t-tifsila tal-karta bilanċjali 
miġbura mill-kumpanija, minħabba l-
preparazzjoni tar-rapporti finanzjarji skont 
id-dritt tal-Unjoni u l-liġi tal-Istati Membri. 
Madankollu, sabiex tiġi protetta kull 
informazzjoni kunfidenzjali, inklużi sigriet
kummerċjali tal-kumpanija, tali 
informazzjoni jenħtieġ li ma tiffurmax parti 
mir-rapport finali tal-espert li minnu nnifsu 
jkun pubblikament disponibbli.

(45) L-awtorità nazzjonali kompetenti 
għandha tkun tista' tivvaluta l-
akkuratezza tal-informazzjoni li tinsab fl-
abbozz tat-termini tad-diviżjoni u fir-
rapport indirizzat lill-membri u lill-
impjegati. Fejn l-awtorità kompetenti tqis, 
fuq il-bażi ta' motivazzjonijiet raġonevoli 
li hemm riskju li d-diviżjoni 
transkonfinali tirrappreżenta arranġament 
artifiċjali, hija għandha tfassal rapport 
biex tiġi vvalutata d-diviżjoni proposta bl-
elementi fattwali neċessarji kollha. F'tali 
każ, l-awtorità kompetenti tista' tirrikorri 
għal espert indipendenti. F'dan il-kuntest, 
ir-rapport jenħtieġ li jippreżenta l-
informazzjoni kollha relevanti sabiex l-
awtorità kompetenti, ta' Stat Membru ta' 
kumpanija li tkun qed tiġi diviża, tkun tista' 
tieħu deċiżjoni infurmata dwar jekk 
għandhiex toħroġ ċertifikat ta' qabel id-
diviżjoni. Għal dan l-għan, l-awtorita 
kompetenti jenħtieġ li takkwista l-
informazzjoni kollha relevanti tal-
kumpanija, bħall-fatturat nett, u l-profitt u 
t-telf, l-għadd ta' impjegati u t-tifsila tal-
karta bilanċjali miġbura mill-kumpanija, 
minħabba l-preparazzjoni tar-rapporti 
finanzjarji skont id-dritt tal-Unjoni u l-liġi 
tal-Istati Membri u d-dokumenti u twettaq 
l-investigazzjonijiet neċessarji kollha biex 
tiġbor l-evidenza meħtieġa kollha. 
Madankollu, sabiex tiġi protetta kull 
informazzjoni kunfidenzjali, inklużi 
sigrieti kummerċjali tal-kumpanija, tali 
informazzjoni jenħtieġ li ma tiffurmax parti 
mir-rapport finali li minnu nnifsu jkun 
pubblikament disponibbli.

Or. en
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Emenda 228
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Biex jiġu evitati spejjeż u piżijiet 
sproporzjonati għal kumpaniji iżgħar li 
jwettqu diviżjoni transkonfinali, l-
intrapriżi mikro u żgħar kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 jenħtieġ 
li jkunu eżentati mir-rekwiżit li jkollhom 
jipproduċu rapport ta' espert indipendenti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-ebda kumpanija ma tintalab tikkummissjona rapport indipendenti.

Emenda 229
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Fuq il-bażi tal-abbozz tat-termini 
ta' diviżjoni transkonfinali u tar-rapporti, 
fil-laqgħa ġenerali tal-membri tal-
kumpanija li qed tiġi diviża jenħtieġ li jiġi 
deċiż dwar jekk jiġix approvat dan l-
abbozz tat-termini. Huwa importanti li r-
rekwiżit ta' maġġoranza għal vot bħal dan 
jkun għoli biżżejjed sabiex jiġi żgurat li d-
deċiżjoni għad-diviżjoni tkun waħda 
kollettiva.

imħassar

Or. en

Emenda 230
Sajjad Karim
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Proposta għal direttiva
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Huwa xieraq li l-membri li 
kellhom id-dritt tal-vot u li ma vvutawx 
japprovaw l-abbozz tat-termini ta' 
diviżjoni transkonfinali, u jenħtieġ li 
dawk il-membri mingħajr id-dritt tal-vot, 
li ma setgħux jippreżentaw il-pożizzjoni 
tagħhom, jingħataw id-dritt li joħorġu 
mill-kumpanija. Dawn il-membri jenħtieġ 
li jkunu jistgħu jitilqu mill-kumpanija u 
jirċievu kumpens fi flus għall-ishma 
tagħhom ekwivalenti għall-valur tal-
ishma tagħhom. Barra minn hekk, huma 
jenħtieġ li jkollhom id-dritt li jikkuntestaw 
il-kalkolu u l-adegwatezza ta' dan il-
kumpens offrut fi flus kif ukoll li jaqsmu 
l-proporzjon ta' skambju meta jkunu 
jixtiequ jibqgħu membri ta' xi kumpanija 
reċipjenti quddiem qorti. Bħala parti 
minn dawn il-proċedimenti, il-qorti 
jenħtieġ li tkun tista' tordna lil 
kwalunkwe kumpanija involuta fid-
diviżjoni transkonfinali biex jew tħallas il-
kumpens addizzjonali fi flus jew inkella 
toħroġ ishma addizzjonali.

imħassar

Or. en

Emenda 231
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Huwa xieraq li l-membri li kellhom 
id-dritt tal-vot u li ma vvutawx japprovaw 
l-abbozz tat-termini ta' diviżjoni 
transkonfinali, u jenħtieġ li dawk il-
membri mingħajr id-dritt tal-vot, li ma 
setgħux jippreżentaw il-pożizzjoni 

(48) Huwa xieraq li l-membri li kellhom 
id-dritt tal-vot u li vvutaw kontra jew ma 
setgħux jattendu l-laqgħa ġenerali iżda li 
qabel il-laqgħa esprimew l-intenzjoni 
tagħhom li jivvutaw kontra l-
approvazzjoni tal-abbozz tat-termini ta' 



PE627.948v01-00 76/147 AM\1163559MT.docx

MT

tagħhom, jingħataw id-dritt li joħorġu mill-
kumpanija. Dawn il-membri jenħtieġ li 
jkunu jistgħu jitilqu mill-kumpanija u 
jirċievu kumpens fi flus għall-ishma 
tagħhom ekwivalenti għall-valur tal-ishma 
tagħhom. Barra minn hekk, huma jenħtieġ 
li jkollhom id-dritt li jikkuntestaw il-
kalkolu u l-adegwatezza ta' dan il-kumpens 
offrut fi flus kif ukoll li jaqsmu l-
proporzjon ta' skambju meta jkunu jixtiequ 
jibqgħu membri ta' xi kumpanija reċipjenti 
quddiem qorti. Bħala parti minn dawn il-
proċedimenti, il-qorti jenħtieġ li tkun tista' 
tordna lil kwalunkwe kumpanija involuta 
fid-diviżjoni transkonfinali biex jew tħallas 
il-kumpens addizzjonali fi flus jew inkella 
toħroġ ishma addizzjonali.

konverżjoni, u jenħtieġ li dawk il-membri 
mingħajr id-dritt tal-vot, li ma setgħux 
jippreżentaw il-pożizzjoni tagħhom, 
jingħataw id-dritt li joħorġu mill-
kumpanija. Dawn il-membri jenħtieġ li 
jkunu jistgħu jitilqu mill-kumpanija u 
jirċievu kumpens fi flus għall-ishma 
tagħhom ekwivalenti għall-valur tal-ishma 
tagħhom. Barra minn hekk, huma jenħtieġ 
li jkollhom id-dritt li jikkuntestaw il-
kalkolu u l-adegwatezza ta' dan il-kumpens 
offrut fi flus kif ukoll li jaqsmu l-
proporzjon ta' skambju meta jkunu jixtiequ 
jibqgħu membri ta' xi kumpanija reċipjenti 
quddiem qorti. Bħala parti minn dawn il-
proċedimenti, il-qorti jenħtieġ li tkun tista' 
tordna lil kwalunkwe kumpanija involuta 
fid-diviżjoni transkonfinali biex jew tħallas 
il-kumpens addizzjonali fi flus jew inkella 
toħroġ ishma addizzjonali.

Or. en

Emenda 232
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Biex jiġu żgurati l-allokazzjoni 
xierqa tal-kompiti bejn l-Istati Membri u 
kontroll ex ante effiċjenti u effettiv tad-
diviżjonijiet transkonfinali, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tal-kumpanija 
li tkun qed tiġi diviża jenħtieġ li jkollha s-
setgħa li toħroġ ċertifikat ta' qabel id-
diviżjoni li mingħajru l-awtoritajiet tal-
Istati Membri tal-kumpaniji reċipjenti ma 
għandhomx ikunu jistgħu jlestu l-
proċedura ta' diviżjoni transkonfinali.

(51) Biex jiġu żgurati l-allokazzjoni 
xierqa tal-kompiti bejn l-Istati Membri u 
kontroll ex ante u ex post effiċjenti u 
effettiv tad-diviżjonijiet transkonfinali, l-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-
kumpanija li tkun qed tiġi diviża jenħtieġ li 
jkollha s-setgħa li toħroġ ċertifikat ta' qabel 
id-diviżjoni li mingħajru l-awtoritajiet tal-
Istati Membri tal-kumpaniji reċipjenti ma 
għandhomx ikunu jistgħu jlestu l-
proċedura ta' diviżjoni transkonfinali. Il-
Kummissjoni għandha tħejji u tippubblika 
lista ta' awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
fl-Istati Membri. L-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri huma 
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mistennija li jikkollaboraw flimkien 
f'każijiet ta' diviżjonijiet transkonfinali.

Or. en

Emenda 233
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel id-
diviżjoni mill-Istat Membru tal-kumpanija 
li qed tiġi diviża jenħtieġ li jiġi skrutinizzat 
sabiex tiġi żgurata l-legalità tad-diviżjoni 
transkonfinali. L-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tiddeċiedi jekk toħroġx ċertifikat
ta' qabel id-diviżjon fi żmien xahar mindu 
tiġi sottomessa l-applikazzjoni mill-
kumpanija, sakemm ma jkollhiex tħassib 
serju rigward l-eżistenza ta' arranġament 
artifiċjali mmirat lejn il-kisba ta' 
benefiċċji indebiti fuq it-taxxa jew li 
jippreġudika b'mod indebitu d-drittijiet 
legali jew kuntrattwali tal-impjegati, tal-
kredituri jew tal-membri. F'każ bħal dan, l-
awtorità kompetenti jenħtieġ li tagħmel 
valutazzjoni fil-fond. Madankollu jeħtieġ, 
li din il-valutazzjoni fil-fond ma ssirx 
b'mod sistematiku, iżda tkun valutazzjoni 
mwettqa skont il-każ, meta jkun hemm 
tħassib serju rigward l-eżistenza ta' 
arranġament artifiċjali. L-awtoritajiet 
kompetenti għall-valutazzjoni tagħhom 
jenħtieġ li jqisu mill-inqas għadd ta' fatturi 
stipulati f'din id-Direttiva, li madankollu 
għandhom jitqiesu biss bħala fatturi 
indikattivi fil-valutazzjoni globali u mhux 
jitqiesu iżolati. Biex ma jinxteħitx il-piż ta' 
proċedura twila wisq fuq il-kumpaniji, din 
il-valutazzjoni fil-fond f'kull każ jenħtieġ li 
tiġi konkluża fi żmien xahrejn minn mindu 
l-kumpanija tiġi infurmata li l-valutazzjoni 
fil-fond se titwettaq.

(52) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel id-
diviżjoni mill-Istat Membru tal-kumpanija 
li qed tiġi diviża jenħtieġ li jiġi skrutinizzat 
sabiex tiġi żgurata l-legalità tad-diviżjoni 
transkonfinali. L-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tiddeċiedi jekk toħroġx ċertifikat 
ta' qabel id-diviżjoni fi żmien xahar mid-
data li fiha tirċievi r-rapport mill-espert 
indipendenti, sakemm ma jkollhiex tħassib 
serju rigward l-eżistenza ta' arranġament 
artifiċjali. F'każ bħal dan, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li tagħmel valutazzjoni 
fil-fond. Madankollu jeħtieġ, li din il-
valutazzjoni fil-fond ma ssirx b'mod 
sistematiku, iżda tkun valutazzjoni 
mwettqa skont il-każ, meta jkun hemm 
tħassib serju rigward l-eżistenza ta' 
arranġament artifiċjali. L-awtoritajiet 
kompetenti għall-valutazzjoni tagħhom 
jenħtieġ li jqisu mill-inqas għadd ta' fatturi 
stipulati f'din id-Direttiva, li madankollu 
għandhom jitqiesu biss bħala fatturi 
indikattivi fil-valutazzjoni globali u mhux 
jitqiesu iżolati. Biex ma jinxteħitx il-piż ta' 
proċedura twila wisq fuq il-kumpaniji, din 
il-valutazzjoni fil-fond f'kull każ jenħtieġ li 
tiġi konkluża fi żmien ħames xhur minn 
mindu l-kumpanija tiġi infurmata li l-
valutazzjoni fil-fond se titwettaq.
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Emenda 234
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel id-
diviżjoni mill-Istat Membru tal-kumpanija 
li qed tiġi diviża jenħtieġ li jiġi skrutinizzat 
sabiex tiġi żgurata l-legalità tad-diviżjoni 
transkonfinali. L-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tiddeċiedi jekk toħroġx ċertifikat 
ta' qabel id-diviżjon fi żmien xahar mindu 
tiġi sottomessa l-applikazzjoni mill-
kumpanija, sakemm ma jkollhiex tħassib 
serju rigward l-eżistenza ta' arranġament 
artifiċjali mmirat lejn il-kisba ta' benefiċċji 
indebiti fuq it-taxxa jew li jippreġudika 
b'mod indebitu d-drittijiet legali jew 
kuntrattwali tal-impjegati, tal-kredituri jew 
tal-membri. F'każ bħal dan, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li tagħmel valutazzjoni 
fil-fond. Madankollu jeħtieġ, li din il-
valutazzjoni fil-fond ma ssirx b'mod 
sistematiku, iżda tkun valutazzjoni 
mwettqa skont il-każ, meta jkun hemm 
tħassib serju rigward l-eżistenza ta' 
arranġament artifiċjali. L-awtoritajiet 
kompetenti għall-valutazzjoni tagħhom 
jenħtieġ li jqisu mill-inqas għadd ta' fatturi 
stipulati f'din id-Direttiva, li madankollu 
għandhom jitqiesu biss bħala fatturi 
indikattivi fil-valutazzjoni globali u mhux 
jitqiesu iżolati. Biex ma jinxteħitx il-piż ta' 
proċedura twila wisq fuq il-kumpaniji, din 
il-valutazzjoni fil-fond f'kull każ jenħtieġ li 
tiġi konkluża fi żmien xahrejn minn mindu 
l-kumpanija tiġi infurmata li l-valutazzjoni 
fil-fond se titwettaq.

(52) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel id-
diviżjoni mill-Istat Membru tal-kumpanija 
li qed tiġi diviża jenħtieġ li jiġi skrutinizzat 
sabiex tiġi żgurata l-legalità tad-diviżjoni 
transkonfinali. L-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tiddeċiedi jekk toħroġx ċertifikat 
ta' qabel id-diviżjoni fi żmien xahar mid-
data li fiha tirċievi r-rapport mill-espert 
indipendenti, sakemm ma jkollhiex tħassib 
serju rigward l-eżistenza ta' arranġament 
artifiċjali mmirat lejn il-kisba ta' benefiċċji 
indebiti fuq it-taxxa jew li jippreġudika 
b'mod indebitu d-drittijiet legali jew 
kuntrattwali tal-impjegati, tal-kredituri jew 
tal-membri. F'każ bħal dan, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li tagħmel valutazzjoni 
fil-fond. Madankollu jeħtieġ, li din il-
valutazzjoni fil-fond ma ssirx b'mod 
sistematiku, iżda tkun valutazzjoni 
mwettqa skont il-każ, meta jkun hemm 
tħassib serju rigward l-eżistenza ta' 
arranġament artifiċjali. L-awtoritajiet 
kompetenti għall-valutazzjoni tagħhom 
jenħtieġ li jqisu mill-inqas għadd ta' fatturi 
stipulati f'din id-Direttiva, li madankollu 
għandhom jitqiesu biss bħala fatturi 
indikattivi fil-valutazzjoni globali u mhux 
jitqiesu iżolati. Biex ma jinxteħitx il-piż ta' 
proċedura twila wisq fuq il-kumpaniji, din 
il-valutazzjoni fil-fond f'kull każ jenħtieġ li 
tiġi konkluża fi żmien ħamex xhur minn 
mindu l-kumpanija tiġi infurmata li l-
valutazzjoni fil-fond se titwettaq.
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Emenda 235
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel id-
diviżjoni mill-Istat Membru tal-kumpanija 
li qed tiġi diviża jenħtieġ li jiġi skrutinizzat 
sabiex tiġi żgurata l-legalità tad-diviżjoni 
transkonfinali. L-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tiddeċiedi jekk toħroġx ċertifikat
ta' qabel id-diviżjon fi żmien xahar mindu 
tiġi sottomessa l-applikazzjoni mill-
kumpanija, sakemm ma jkollhiex tħassib 
serju rigward l-eżistenza ta' arranġament 
artifiċjali mmirat lejn il-kisba ta' benefiċċji 
indebiti fuq it-taxxa jew li jippreġudika 
b'mod indebitu d-drittijiet legali jew 
kuntrattwali tal-impjegati, tal-kredituri jew 
tal-membri. F'każ bħal dan, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li twettaq valutazzjoni 
fil-fond. Madankollu jeħtieġ, li din il-
valutazzjoni fil-fond ma ssirx b'mod 
sistematiku, iżda tkun valutazzjoni 
mwettqa skont il-każ, meta jkun hemm 
tħassib serju rigward l-eżistenza ta' 
arranġament artifiċjali. L-awtoritajiet 
kompetenti għall-valutazzjoni tagħhom 
jenħtieġ li jqisu mill-inqas għadd ta' fatturi 
stipulati f'din id-Direttiva, li madankollu 
għandhom jitqiesu biss bħala fatturi 
indikattivi fil-valutazzjoni globali u mhux 
jitqiesu iżolati. Biex ma jinxteħitx il-piż ta' 
proċedura twila wisq fuq il-kumpaniji, din 
il-valutazzjoni fil-fond f'kull każ jenħtieġ li 
tiġi konkluża fi żmien xahrejn minn mindu 
l-kumpanija tiġi infurmata li l-valutazzjoni 
fil-fond se titwettaq.

(52) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel id-
diviżjoni mill-Istat Membru tal-kumpanija 
li qed tiġi diviża jenħtieġ li jiġi skrutinizzat 
sabiex tiġi żgurata l-legalità tad-diviżjoni 
transkonfinali. L-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru tat-tluq jenħtieġ li tiddeċiedi 
dwar il-kwistjoni taċ-ċertifikat ta' qabel il-
konverżjoni fi żmien xahar mill-
applikazzjoni mill-kumpanija, sakemm ma 
jkollhiex tħassib serju rigward l-eżistenza 
ta' arranġament artifiċjali mmirat lejn l-
abbużi fiskali jew fir-rigward tad-drittijiet
legali jew kuntrattwali tal-impjegati, tal-
kredituri jew tal-membri. F'każ bħal dan, l-
awtorità kompetenti jenħtieġ li twettaq 
valutazzjoni fil-fond. Madankollu jeħtieġ, 
li din il-valutazzjoni fil-fond ma ssirx 
b'mod sistematiku, iżda tkun valutazzjoni 
mwettqa skont il-każ, meta jkun hemm 
tħassib serju rigward l-eżistenza ta' 
arranġament artifiċjali. L-awtoritajiet 
kompetenti għall-valutazzjoni tagħhom 
jenħtieġ li jqisu mill-inqas għadd ta' fatturi 
stipulati f'din id-Direttiva, li madankollu 
għandhom jitqiesu biss bħala fatturi 
indikattivi fil-valutazzjoni globali u mhux 
jitqiesu iżolati. Biex ma jinxteħitx il-piż ta' 
proċedura twila wisq fuq il-kumpaniji, din 
il-valutazzjoni fil-fond f'kull każ jenħtieġ li 
tiġi konkluża fi żmien xahrejn minn mindu 
l-kumpanija tiġi infurmata li l-valutazzjoni 
fil-fond se titwettaq.

Or. bg

Emenda 236
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Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel id-
diviżjoni mill-Istat Membru tal-kumpanija 
li qed tiġi diviża jenħtieġ li jiġi skrutinizzat 
sabiex tiġi żgurata l-legalità tad-diviżjoni 
transkonfinali. L-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tiddeċiedi jekk toħroġx ċertifikat
ta' qabel id-diviżjon fi żmien xahar mindu 
tiġi sottomessa l-applikazzjoni mill-
kumpanija, sakemm ma jkollhiex tħassib 
serju rigward l-eżistenza ta' arranġament 
artifiċjali mmirat lejn il-kisba ta' benefiċċji 
indebiti fuq it-taxxa jew li jippreġudika 
b'mod indebitu d-drittijiet legali jew 
kuntrattwali tal-impjegati, tal-kredituri jew 
tal-membri. F'każ bħal dan, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li tagħmel valutazzjoni 
fil-fond. Madankollu jeħtieġ, li din il-
valutazzjoni fil-fond ma ssirx b'mod 
sistematiku, iżda tkun valutazzjoni 
mwettqa skont il-każ, meta jkun hemm 
tħassib serju rigward l-eżistenza ta' 
arranġament artifiċjali. L-awtoritajiet 
kompetenti għall-valutazzjoni tagħhom 
jenħtieġ li jqisu mill-inqas għadd ta' fatturi 
stipulati f'din id-Direttiva, li madankollu 
għandhom jitqiesu biss bħala fatturi 
indikattivi fil-valutazzjoni globali u mhux 
jitqiesu iżolati. Biex ma jinxteħitx il-piż ta' 
proċedura twila wisq fuq il-kumpaniji, din 
il-valutazzjoni fil-fond f'kull każ jenħtieġ li 
tiġi konkluża fi żmien xahrejn minn mindu 
l-kumpanija tiġi infurmata li l-valutazzjoni 
fil-fond se titwettaq.

(52) L-għoti taċ-ċertifikat ta' qabel id-
diviżjoni mill-Istat Membru tal-kumpanija 
li qed tiġi diviża jenħtieġ li jiġi skrutinizzat 
sabiex tiġi żgurata l-legalità tad-diviżjoni 
transkonfinali. L-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tiddeċiedi jekk toħroġx ċertifikat 
ta' qabel id-diviżjoni fi żmien xahar minn 
meta tirċievi r-rapport tal-espert 
indipendenti, sakemm ma jkollhiex tħassib 
serju rigward l-eżistenza ta' arranġament 
artifiċjali mmirat lejn il-kisba ta' benefiċċji 
indebiti fuq it-taxxa jew li jippreġudika 
b'mod indebitu d-drittijiet legali jew 
kuntrattwali tal-impjegati, tal-kredituri jew 
tal-membri. F'każ bħal dan, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li tagħmel valutazzjoni 
fil-fond. Madankollu jeħtieġ, li din il-
valutazzjoni fil-fond ma ssirx b'mod 
sistematiku, iżda tkun valutazzjoni 
mwettqa skont il-każ, meta jkun hemm 
tħassib serju rigward l-eżistenza ta' 
arranġament artifiċjali. L-awtoritajiet 
kompetenti għall-valutazzjoni tagħhom 
jenħtieġ li jqisu mill-inqas għadd ta' fatturi 
stipulati f'din id-Direttiva, li madankollu 
għandhom jitqiesu biss bħala fatturi 
indikattivi fil-valutazzjoni globali u mhux 
jitqiesu iżolati. Biex ma jinxteħitx il-piż ta' 
proċedura twila wisq fuq il-kumpaniji, din 
il-valutazzjoni fil-fond f'kull każ jenħtieġ li 
tiġi konkluża fi żmien ħamex xhur minn 
mindu l-kumpanija tiġi infurmata li l-
valutazzjoni fil-fond se titwettaq.

Or. en

Emenda 237
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Biex jiġi żgurat li l-parteċipazzjoni 
tal-impjegati mhix ippreġudikata b'mod 
indebitu bħala riżultat tad-diviżjoni 
transkonfinali, fejn il-kumpanija li twettaq 
id-diviżjoni transkonfinali tkun qed topera 
taħt sistema ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati, il-kumpaniji li jirriżultaw mid-
diviżjoni jenħtieġ li jkunu obbligati jieħdu 
forma ġuridika li tippermetti l-eżerċizzju 
tal-parteċipazzjoni, inkluż permezz tal-
preżenza ta' rappreżentanti tal-impjegati fl-
organi maniġerjali jew superviżorji xierqa 
tal-kumpaniji. Barra minn hekk, f'każ bħal 
dan jenħtieġ li jsiru negozjati bona fide 
bejn il-kumpanija u l-impjegati tagħha, 
b'mod li jsegwu l-proċedura prevista fid-
Direttiva 2001/86/KE, bl-għan li tinstab 
soluzzjoni amikevoli li tirrikonċilja d-dritt 
tal-kumpanija li twettaq diviżjoni 
transkonfinali mad-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni tal-impjegati. Bħala riżultat 
tan-negozjati, jenħtieġ li tkun tapplika 
mutatis mutandis soluzzjoni mfassla 
apposta jew miftiehma jew, fin-nuqqas ta' 
qbil, l-applikazjoni ta' regoli standard kif 
stabbilit fl-Anness tad-Direttiva 
2001/86/KE. Biex tiġi protetta s-soluzzjoni 
maqbula jew l-applikazzjoni ta' dawn ir-
regoli standard, il-kumpanija jenħtieġ li ma 
tkunx tista' tneħħi d-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni billi twettaq 
konverżjonijiet, mergers, diviżjonijiet 
domestiċi jew transkonfinali sussegwenti fi 
żmien 3 snin.

(55) Biex jiġi żgurat li l-parteċipazzjoni 
tal-impjegati mhix ippreġudikata bħala 
riżultat tad-diviżjoni transkonfinali, fejn il-
kumpanija li twettaq id-diviżjoni 
transkonfinali tkun qed topera taħt sistema 
ta' parteċipazzjoni tal-impjegati, il-
kumpaniji li jirriżultaw mid-diviżjoni 
jenħtieġ li jkunu obbligati jieħdu forma 
ġuridika li tippermetti l-eżerċizzju tal-
parteċipazzjoni, inkluż permezz tal-
preżenza ta' rappreżentanti tal-impjegati fl-
organi maniġerjali jew superviżorji xierqa 
tal-kumpaniji. Barra minn hekk, f'każ bħal 
dan jenħtieġ li jsiru negozjati bona fide 
bejn il-kumpanija u l-impjegati tagħha, 
b'mod li jsegwu l-proċedura prevista fid-
Direttiva 2001/86/KE, bl-għan li tinstab 
soluzzjoni amikevoli li tirrikonċilja d-dritt 
tal-kumpanija li twettaq diviżjoni bejn il-
fruntieri mad-drittijiet ta' informazzjoni, 
ta' konsultazzjoni u ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati. Il-ftehim jenħtieġ li jiżgura li 
jkompli japplika tal-anqas l-istess livell 
tal-elementi kollha tal-involviment tal-
impjegati kif applikabbli fil-kumpanija 
qabel il-konverżjoni. Bħala riżultat tan-
negozjati, jenħtieġ li tkun tapplika mutatis 
mutandis soluzzjoni mfassla apposta jew 
miftiehma jew, fin-nuqqas ta' qbil, l-
applikazjoni ta' regoli standard. Biex tiġi 
protetta s-soluzzjoni maqbula jew l-
applikazzjoni ta' dawn ir-regoli standard, 
il-kumpanija jenħtieġ li ma tkunx tista' 
tneħħi d-drittijiet ta' informazzjoni, ta' 
konsultazzjoni u ta' parteċipazzjoni billi 
twettaq konverżjonijiet, mergers, 
diviżjonijiet domestiċi jew transkonfinali 
sussegwenti fi żmien 10 snin.
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Emenda 238
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Biex tipprevjeni ċ-ċirkomvenzjoni 
tad-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati permezz ta' diviżjoni 
transkonfinali, il-kumpanija li tagħmel 
diviżjoni li hi rreġistrata fl-Istat Membru li 
jipprevedi d-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati jenħtieġ li ma tkunx tista' 
tagħmel diviżjoni transkonfinali mingħajr 
ma l-ewwel tidħol f'negozjati mal-
impjegati tagħha jew ir-rappreżentatnti
tagħhom meta l-għadd medju ta' impjegati 
mħaddma minn din il-kumpanija jkun 
ekwivalenti għal tmenin fil-mija tal-livell 
limitu nazzjonali biex tiġi xprunata din il-
parteċipazzjoni tal-impjegati.

(56) Biex tipprevjeni ċ-ċirkomvenzjoni 
tad-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati permezz ta' diviżjoni 
transkonfinali, il-kumpanija li tagħmel 
diviżjoni li hi rreġistrata fl-Istat Membru li 
jipprevedi d-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati jenħtieġ li ma tkunx tista' 
tagħmel diviżjoni transkonfinali mingħajr 
ma l-ewwel tidħol f'negozjati mal-
impjegati tagħha jew ir-rappreżentanti
tagħhom.

Or. en

Emenda 239
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva ma jaffettwawx id-
dispożizzjonijiet legali jew aministrattivi, 
inkluż l-infurzar tar-regoli tat-taxxa 
f'konverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet 
transkonfinali, tad-dritt nazzjonali li 
għandu x'jaqsam mat-taxxi tal-Istati 
Membri, jew is-sottodiviżjonijiet 
territorjali jew amministrattivi tagħhom.

(58) Id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva ma jaffettwawx id-
dispożizzjonijiet legali jew aministrattivi, 
inkluż l-infurzar tar-regoli tat-taxxa 
f'konverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet 
transkonfinali, tad-dritt nazzjonali li 
għandu x'jaqsam mat-taxxi tal-Istati 
Membri, jew is-sottodiviżjonijiet 
territorjali jew amministrattivi tagħhom. L-
Istati Membri tat-tluq għandhom 
pereżempju jkollhom id-dritt li jimponu 
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taxxi fuq riżervi moħbija ta' kumpaniji li 
jitilqu li għadhom ma ġewx soġġetti għal 
tassazzjoni fl-Istat Membru tat-tluq, skont 
il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja.

Or. en

Emenda 240
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 58a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58a) Il-kumpaniji li huma lesti li 
jagħmlu użu sħiħ mill-benefiċċji tas-suq 
intern permezz ta' konverżjonijiet, 
mergers jew diviżjonijiet transkonfinali 
għandhom jissottomettu bi skambju għal 
livell adegwat ta' trasparenza u 
governanza korporattiva tajba. Rapport 
Pubbliku għal Kull Pajjiż huwa għodda 
effiċjenti u xierqa biex tiżdied it-
trasparenza ta' attivitajiet ta' intrapriżi 
multinazzjonali u biex il-pubbliku jkun 
jista' jivvaluta l-impatt tagħhom fuq l-
ekonomija reali. Dan se jtejjeb ukoll il-
kapaċità tal-azzjonisti li jevalwaw kif 
xieraq ir-riskji li jittieħdu mill-kumpaniji, 
iwassal għal strateġiji ta' investiment 
ibbażati fuq informazzjoni preċiża u 
jsaħħaħ il-possibbiltà ta' dawk li jieħdu d-
deċiżjonijiet li jivvalutaw l-effiċjenza u l-
impatt tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali. 
Għalhekk, għandu jiġi ppubblikat sett ta' 
informazzjoni finanzjarja qabel l-
operazzjoni transkonfinali qabel l-
eżekuzzjoni tagħha.

Or. en

Emenda 241
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Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Din id-Direttiva tirrispetta d-
drittijiet fundamentali, u tosserva l-
prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea.

(61) Din id-Direttiva tiżgura rispett sħiħ 
lejn id-drittijiet fundamentali u l-prinċipji 
rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, inkluż 
id-dritt ta' stabbiliment fi kwalunkwe Stat 
Membru (l-Artikolu 15(2), il-libertà ta' 
intrapriża (l-Artikolu 16), id-dritt tal-
ħaddiema għall-informazzjoni u l-
konsultazzjoni fi ħdan l-impriża (l-
Artikolu 27), id-dritt ta' negozjar u ta' 
azzjoni kollettiva (l-Artikolu 28), il-
protezzjoni f'każ ta' tkeċċija inġusta (l-
Artikolu 30), kundizzjonijiet tax-xogħol 
ekwi u ġusti (l-Artikolu 31), id-dritt għal 
rimedju effettiv u għal proċess ġust (l-
Artikolu 47) u d-dritt għall-protezzjoni 
tad-data personali (Artikolu 8).

Or. ro

Emenda 242
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Il-Kummissjoni jeħtieġ li twettaq 
evalwazzjoni ta' din id-Direttiva. Skont il-
paragrafu 22 tal-Ftehim Interistituzzjonali 
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea 
dwar Regolamentazzjoni Aħjar, tat-13 ta' 
April 201652, din l-evalwazzjoni jenħtieġ li 
tkun msejsa fuq ħames kriterji, tal-
effiċenza, tal-effettività, tar-relevanza, tal-
koerenza u tal-valur miżjud, u jenħtieġ li 
tipprovdi l-bażi għall-valutazzjonijiet tal-

(63) Il-Kummissjoni jeħtieġ li twettaq 
evalwazzjoni ta' din id-Direttiva. Skont il-
paragrafu 22 tal-Ftehim Interistituzzjonali 
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea 
dwar Regolamentazzjoni Aħjar, tat-13 ta' 
April 201652, din l-evalwazzjoni jenħtieġ li 
tkun msejsa fuq ħames kriterji, tal-
effiċenza, tal-effettività, tar-relevanza, tal-
koerenza u tal-valur miżjud, u jenħtieġ li 
tipprovdi l-bażi għall-valutazzjonijiet tal-
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impatt ta' miżuri possibbli oħra. impatt ta' miżuri possibbli oħra. Din l-
evalwazzjoni jenħtieġ li tagħti attenzjoni 
partikolari għall-impatt ta' din id-
Direttiva meta tidentifika u tipprevjeni 
każijiet ta' konverżjonijiet, mergers jew 
diviżjonijiet transkonfinali li 
jirrappreżentaw arranġamenti artifiċjali.

_________________ _________________

52 ĠU L123, 12.5. 2016, p. 1. 52 ĠU L123, 12.5. 2016, p. 1.

Or. en

Emenda 243
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Il-Kummissjoni jeħtieġ li twettaq 
evalwazzjoni ta' din id-Direttiva. Skont il-
paragrafu 22 tal-Ftehim Interistituzzjonali 
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 201652 jenħtieġ li dik l-
evalwazzjoni tkun ibbażata fuq il-ħames 
kriterji ta' effiċjenza, effettività, rilevanza, 
koerenza u valur miżjud għall-UE, u 
jenħtieġ li tipprovdi l-bażi għal 
valutazzjonijiet tal-impatt għal miżuri 
ulterjuri possibbli.

(63) Il-Kummissjoni jeħtieġ li twettaq 
evalwazzjoni ta' din id-Direttiva. Skont il-
paragrafu 22 tal-Ftehim Interistituzzjonali 
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 201652 jenħtieġ li dik l-
evalwazzjoni tkun ibbażata fuq il-ħames 
kriterji ta' effiċjenza, effettività, rilevanza, 
koerenza u valur miżjud għall-UE, u 
jenħtieġ li tipprovdi l-bażi għal 
valutazzjonijiet tal-impatt għal miżuri 
ulterjuri possibbli. Fil-valutazzjoni tagħha, 
il-Kummissjoni jenħtieġ li tqis il-livell ta' 
protezzjoni mogħti lill-impjegati, il-
kredituri u l-azzjonisti b'minoranza fl-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

_________________ _________________

52 ĠU L123, 12.5. 2016, p. 1. 52 ĠU L123, 12.5. 2016, p. 1.

Or. ro

Emenda 244
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Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Il-Kummissjoni jeħtieġ li twettaq 
evalwazzjoni ta' din id-Direttiva. Skont il-
paragrafu 22 tal-Ftehim Interistituzzjonali 
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea 
dwar Regolamentazzjoni Aħjar, tat-13 ta' 
April 201652, din l-evalwazzjoni jenħtieġ li 
tkun msejsa fuq ħames kriterji, tal-
effiċenza, tal-effettività, tar-relevanza, tal-
koerenza u tal-valur miżjud, u jenħtieġ li 
tipprovdi l-bażi għall-valutazzjonijiet tal-
impatt ta' miżuri possibbli oħra.

(63) Il-Kummissjoni jeħtieġ li twettaq 
evalwazzjoni ta' din id-Direttiva. Hija 
jenħtieġ li teżamina l-impatt tagħha fuq l-
ekonomija, il-kompetittività u t-tkabbir. 
Skont il-paragrafu 22 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u
l-Kummissjoni Ewropea dwar 
Regolamentazzjoni Aħjar, tat-13 ta' April 
201652, din l-evalwazzjoni jenħtieġ li tkun 
msejsa fuq ħames kriterji, tal-effiċenza, tal-
effettività, tar-relevanza, tal-koerenza u tal-
valur miżjud, u jenħtieġ li tipprovdi l-bażi 
għall-valutazzjonijiet tal-impatt ta' miżuri 
possibbli oħra.

_________________ _________________

52 ĠU L123, 12.5. 2016, p. 1. 52 ĠU L123, 12.5. 2016, p. 1.

Or. en

Emenda 245
Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Jiddaħħal l-Artikolu 1a (ġdid) li 
ġej:

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva:

(1) "kumpanija b'responsabbiltà limitata" 
fil-Kapitolu I u l-Kapitolu II tat-Titolu II 
imsejħa "kumpanija", tfisser
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(a) kumpanija ta' tip imsemmi fl-
Anness II;

(b) fil-Kapitolu II tat-Titolu II, kumpanija 
b'kapital azzjonarju u li jkollha 
personalità ġuridika, li jkollha assi 
separati li waħedhom iservu biex ikopru l-
obbligazzjonijiet tagħha u li hija soġġetta, 
taħt il-liġi nazzjonali li tirregolaha, għal 
kondizzjonijiet li jikkonċernaw garanziji 
bħal dawk previsti fit-Taqsima 2 tal-
Kapitolu II tat-Titolu I u fit-Taqsima 1 
tal-Kapitolu III tat-Titolu I għall-ħarsien 
tal-interessi tal-membri u ta' oħrajn;

(2) "konverżjoni transkonfinali" tfisser 
operazzjoni li biha kumpanija, bla ma tiġi 
xolta, tiġi stralċata jew tidħol 
f'likwidazzjoni, tikkonverti l-forma 
ġuridika li biha hi rreġistrata fi Stat 
Membru tat-tluq f'forma ġuridika ta' 
kumpanija ta' Stat Membru tad-
destinazzjoni, u tittrasferixxi tal-anqas l-
uffiċċju reġistrat tagħha fl-Istat Membru 
tad-destinazzjoni filwaqt li żżomm il-
personalità ġuridika tagħha;

(3) "Stat Membru tat-tluq" tfisser Stat 
Membru li fih kumpanija hi rreġistrata 
fil-forma ġuridika tagħha qabel il-
konverżjoni transkonfinali;

(4) "Stat Membru tad-destinazzjoni" 
tfisser Stat Membru li fih kumpanija 
għandha tkun irreġistrata bħala riżultat 
tal-konverżjoni transkonfinali;

(5) "reġistru" tfisser ir-reġistru ċentrali, 
kummerċjali jew tal-kumpaniji msemmi 
fl-Artikolu 16(1);

(6) "kumpanija konvertita" tfisser il-
kumpanija li tkun għadha kif ġiet 
ifformata fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni mid-data li fiha tidħol fis-
seħħ il-konverżjoni transkonfinali;

(7) "merger permezz tal-akkwist" fil-
Kapitolu I tat-Titolu II għandha tfisser l-
operazzjoni li biha kumpanija waħda jew 
aktar jiġu stralċjati mingħajr ma 
jispiċċaw f'likwidazzjoni u jittrasferixxu 
lil xi oħra l-assi u l-obbligazzjonijiet 
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kollha tagħhom bi skambju għall-ħruġ 
lill-azzjonisti tal-kumpanija jew kumpaniji 
li qed jiġu akkwistati ta' ishma fil-
kumpanija li qed takkwista u pagament fi 
flus, jekk ikun il-każ, li ma jeċċedix l-
10 % tal-valur nominali tal-ishma hekk 
maħruġa jew, meta ma għandhomx valur 
nominali, tal-parità kontabbli tagħhom. 
Il-liġijiet ta' Stat Membru jistgħu 
jiddisponu li merger permezz tal-akkwist 
tista' tkun effettwata wkoll meta 
kumpanija waħda jew aktar li qed jiġu 
akkwistati huma fi stat ta' likwidazzjoni, 
dejjem jekk din l-għażla hi ristretta għal 
kumpaniji li għadhom ma bdewx 
jiddistribwixxu l-assi tagħhom lill-
azzjonisti tagħhom;

(8) "merger permezz tal-formazzjoni ta' 
kumpanija ġdida"fil-Kapitolu I tat-
Titolu II għandha tfisser l-operazzjoni li 
biha bosta kumpaniji huma stralċjati 
mingħajr ma jispiċċaw f'likwidazzjoni u 
jittrasferixxu lil kumpanija li jkunu 
ffurmaw l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha 
tagħhom bi skambju għall-ħruġ lill-
azzjonisti tagħhom ta' ishma fil-
kumpanija l-ġdida u pagament fi flus, 
jekk ikun il-każ, li ma jeċċedix l-10 % tal-
valur nominali tal-ishma hekk maħruġa 
jew, meta ma għandhomx valur nominali, 
tal-valur tal-parità kontabbli tagħhom. Il-
liġijiet ta' Stat Membru jistgħu jiddisponu 
li merger permezz tal-formazzjoni ta' 
kumpanija ġdida tista' tkun effettwata 
wkoll meta kumpannija waħda jew aktar 
li qed itemmu l-eżistenza tagħhom ikunu 
fi stat ta' likwidazzjoni, dejjem jekk din l-
għażla hi ristretta għal kumpaniji li 
għadhom ma bdewx jiddistribwixxu l-assi 
tagħhom lill-azzjonisti tagħhom;

(9) "merger" fil-Kapitolu II tat-Titolu II 
tfisser operazzjoni li biha:

(a) kumpanija waħda jew aktar, meta jiġu 
xolti mingħajr likwidazzjoni, jittrasferixxu 
l-attiv u l-passiv kollu tagħhom lil 
kumpanija oħra eżistenti, il-kumpanija li 
qed takkwista, billi jinħarġu lill-membri 
tagħhom ta' titoli jew ishma li 
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jirrappreżentaw il-kapital ta' dik il-
kumpanija l-oħra u, jekk applikabbli, ħlas 
fi flus li ma jkunx aktar minn 10 % tal-
valur nominali, jew, fin-nuqqas ta' valur 
nominali, tal-parità kontabbli ta' dawk it-
titoli jew l-ishma; jew

(b) żewġ kumpaniji jew aktar, meta jiġu 
xolti mingħajr likwidazzjoni, jittrasferixxu 
l-attiv u l-passiv kollu tagħhom lil 
kumpanija li jiffurmaw bejniethom, il-
kumpanija l-ġdida, billi jinħarġu lill-
membri tagħhom ta' titoli jew ishma li 
jirrappreżentaw il-kapital ta' dik il-
kumpanija l-ġdida u jekk applikabbli, ħlas 
fi flus li ma jkunx aktar minn 10 % tal-
valur nominali, jew, fin-nuqqas ta' valur 
nominali, tal-parità kontabbli ta' dawk it-
titoli jew l-ishma; jew

(c) kumpanija, meta tiġi xolta mingħajr 
likwidazzjoni, tittrasferixxi l-attiv u l-
passiv kollu tagħha lil kumpanija li tkun 
id-detentur tat-titoli jew l-ishma kollha li 
jirrappreżentaw il-kapital tagħha;

(9) "rappreżentanti tal-impjegati" tfisser 
ir-rappreżentanti tal-impjegati previsti 
mid-dritt tal-Unjoni u mil-liġijiet u/jew il-
prattika nazzjonali;

(10) "involviment tal-ħaddiema" tfisser 
kull mekkaniżmu, inklużi l-informazzjoni, 
il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni, li 
permezz tagħhom ir-rappreżentanti tal-
ħaddiema jistgħu jeżerċitaw influwenza 
fuq id-deċiżjonijiet li jridu jittieħdu fi 
ħdan il-kumpanija;

(11) "informazzjoni" tfisser l-għoti ta' 
informazzjoni lir-rappreżentanti tal-
ħaddiema u/jew lir-rappreżentanti tal-
ħaddiema mill-organu kompetenti tal-
kumpanija dwar il-kwistjonijiet li 
jirrigwardaw lill-kumpanija nnifisha u lil 
kwalunkwe waħda mis-sussidjarji jew
kwalunkwe wieħed mill-istabbilimenti 
tagħha li jinsabu fi Stat Membru ieħor 
jew li jeċċedu l-poteri tal-organi li jieħdu 
d-deċiżjonijiet fi Stat Membru wieħed fi 
żmien, b'mod u b'kontenut li jippermetti 
lir-rappreżentanti tal-impjegati jwettqu 
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valutazzjoni fil-fond dwar l-impatt 
possibbli u fejn xieraq, iħejju l-
konsultazzjonijiet mal-organu kompetenti 
tal-kumpanija;

(12) "konsultazzjoni" tfisser l-
istabbiliment ta' djalogu u skambju ta' 
ideat bejn il-korp rappreżentattiv tal-
impjegati u/jew tar-rappreżentanti tal-
impjegati u l-organu kompetenti tal-
kumpanija, fi żmien, b'mod u b'kontenut 
li jippermetti lir-rappreżentanti tal-
impjegati, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
pprovduta, li jesprimu opinjoni dwar 
miżuri maħsuba mill-organu kompetenti 
li jistgħu jitqiesu fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet fi ħdan il-kumpanija;

(13) "parteċipazzjoni" tfisser l-influwenza 
tal-korp rappreżentattiv tal-impjegati 
u/jew ir-rappreżentanti tal-impjegati fil-
kwistjonijiet ta' kumpanija permezz ta': 
id-dritt li jeleġġu jew jaħtru xi wħud mill-
membri tal-organu superviżorju jew 
amministrattiv tal-kumpanija, jew id-dritt 
li jirrakkomandaw u/jew jopponu l-ħatra 
ta' xi wħud mill-membri jew tal-membri 
kollha tal-organu superviżorju jew 
amministrattiv tal-kumpanija;

(14) "arranġament artifiċjali" tfisser 
struttura ta' kumpanija stabbilita għal 
finijiet abbużivi jew, li tieħu vantaġġ mid-
dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni jew 
dak nazzjonali b'mod mhux xieraq jew 
frawdolenti, bħal permezz taċ-
ċirkomvenzjoni tad-drittijiet legali u 
kuntrattwali tal-impjegati, tal-kredituri, 
jew tal-azzjonisti ta' minoranza, l-evitar 
ta' regoli dwar l-involviment tal-impjegati, 
pagamenti tas-sigurtà soċjali, jew obbligi 
tat-taxxa normalment dovuti fuq il-profitti 
ġġenerati, permezz ta' pereżempju 
stabbiliment fittizju li ma jwettaq l-ebda 
attività ekonomika sostantiva jew ġenwina 
sostnuta minn persunal, tagħmir, assi u 
bini, b'mod partikolari fil-każ ta' 
sussidjarja "tal-isem" jew "front".

(15) "Maniġment iddelegat" tfisser 
maniġment ta' kumpanija ddelegat lid-
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diretturi, lill-uffiċjali jew lir-
rappreżentanti legali li jkunu ġew 
irreklutati minn parti terza indipendenti 
permezz ta' kuntrattur ta' servizz 
irreklutat minn parti indipendenti u 
mmonitorjat minnha permezz ta' kuntratt 
ta' servizz.

Or. en

Emenda 246
Kosma Złotowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 24 – punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(e) il-lista dettaljata ta' data li għandha 
tiġi trażmessa għall-iskop ta' skambju ta' 
informazzjoni bejn ir-reġistri, kif 
imsemmija fl-Artikoli 20, 34, 86h, 86o, 
86p, 86q, 123, 127, 128, 130, 160j, 160q, 
160r u 160s";

"(e) il-lista dettaljata ta' data li għandha 
tiġi trażmessa għall-iskop ta' skambju ta' 
informazzjoni bejn ir-reġistri, kif 
imsemmija fl-Artikoli 20, 34, 86o, 86p, 
123, 127, 128, 130, 160j, 160q, 160r u 
160s";

Or. en

Emenda 247
Daniel Buda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) konverżjonijiet transkonfinali ta' 
kumpaniji b'responsabbiltà limitata għall-
ammont ta' sehem tal-kapital sottokritt

(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 248
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Jytte Guteland, Evelyne Gebhardt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Wara l-Artikolu 1, jiddaħħal l-
Artikolu 1a (ġdid) li ġej:

Artikolu 1a

Proċeduri għar-ristrutturar tal-kumpanija 
transkonfinali

Il-miżuri stabbiliti f'din id-Direttiva 
għandhom jikkostitwixxu l-proċeduri 
ammissibbli legali biss għar-ristrutturar 
tal-kumpanija transkonfinali. Il-miżuri ta' 
ristrutturar tal-kumpanija transkonfinali 
lil hinn minn dawk iddefiniti fil-punti (2) 
u (9) tal-Artikolu 1b (ġdid) mhumiex 
permessi.

Or. en

Emenda 249
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fi ħdan din id-Direttiva, l-organu 
maniġerjali jew amministrattiv huwa 
responsabbli għall-immaniġġjar tal-
kumpanija fl-interessi tal-kumpanija, 
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jiġifieri jqis l-interessi tal-membri, tal-
impjegati tagħha u ta' partijiet 
ikkonċernati oħra, bil-għan li jinħoloq 
valur sostenibbli.

Or. en

Emenda 250
Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Evelyne Gebhardt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Wara l-Artikolu 1a (ġdid), 
jiddaħħal l-Artikolu 1b (ġdid) li ġej:

Artikolu 1b

Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva

[...]

(15) "sede" tfisser il-post fejn, fis-
sustanza, jittieħdu d-deċiżjonijiet 
maniġerjali u kummerċjali ewlenin li 
huma meħtieġa għat-twettiq tan-negozju 
tal-kumpanija kollu kemm hu.

Or. en

Emenda 251
Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Evelyne Gebhardt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Wara l-Artikolu 1b (ġdid), 
jiddaħħal l-Artikolu 1c (ġdid) li ġej: 
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Artikolu 1c
Sanzjonijiet u rieżami ġudizzjarju
L-Istati Membri għandhom jipprevedu 
sanzjonijiet adegwati fil-każ ta' ksur ta' 
din id-Direttiva. Dawk is-sanzjonijiet 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi u għandhom jinkludu, fost l-
oħrajn, il-possibbiltà li l-konverżjoni, il-
merger jew id-diviżjoni rilevanti tiġi 
ddikjarata nulla u bla effett.
L-Istati Membri għandhom jintroduċu fl-
ordinamenti ġuridiċi nazzjonali tagħhom 
il-miżuri meħtieġa biex l-impjegati u r-
rappreżentanti tal-impjegati kollha li jqisu 
lilhom infushom ittrattati ħażin permezz 
ta' nuqqas li jaqblu mal-obbligi li 
jirriżultaw minn din id-Direttiva jkunu 
jistgħu jfittxu d-drittijiet tagħhom permezz 
ta' proċess ġudizzjarju.

Or. en

Emenda 252
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – parti intraduttorja
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) fit-Titolu II, jiddaħħal il-Kapitolu -
I li ġej:

(3) fit-Titolu II, jiddaħħal il-Kapitolu -
I li ġej:
Fit-Titolu II tad-Direttiva qabel il-bidu 
tal-Kapitolu I fit-Titolu II, id-dispożizzjoni 
li ġejja għandha tiġi introdotta bħala 
Artikolu 86a ġdid:
1) biex tiġi ssalvagwardjata l-protezzjoni 
tal-parti kkonċernata, il-miżuri ta' 
ristrutturar transkonfinali lil hinn mill-
Artikolu 86b (2), l-Artikolu 119(2) u l-
Artikolu 160b (3) mhumiex permessi.
2) dment li fil-kumpanija rilevanti 
soġġetta għat-Titolu II, ma jkunx jeżisti 
Kunsill tax-Xogħlijiet ta' Kumpanija 
skont id-Direttiva 2009/38/KE, il-
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maniġment huwa obbligat li jara li l-
prerekwiżiti tal-Artikolu 1(2) tad-
Direttiva 2009/38/KE huma ssodisfati biex 
jinbdew in-negozjati skont l-Artikolu 4 u 
l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2009/38/KE. Din 
l-aħħar Direttiva hija applikabbli f'dawn 
il-każijiet.

Or. en

Emenda 253
Kosma Złotowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan il-Kapitolu għandu japplika 
għall-konverżjoni ta' kumpanija 
b'responsabbiltà limitata fformata 
f'konformità mal-liġi ta' Stat Membru u bl-
uffiċċju reġistrat, l-amministrazzjoni 
ċentrali jew is-sede prinċipali tan-negozju 
tagħha fl-Unjoni, għal kumpanija regolata 
bil-liġi ta' Stat Membru ieħor.

1. Dan il-Kapitolu għandu japplika 
għall-konverżjoni ta' kumpanija 
b'responsabbiltà limitata fformata 
f'konformità mal-liġi ta' Stat Membru u bl-
uffiċċju reġistrat, l-amministrazzjoni 
ċentrali jew is-sede prinċipali tan-negozju 
tagħha fl-Unjoni, għal kumpanija 
b'responsabbiltà limitata regolata bil-liġi 
ta' Stat Membru ieħor u elenkata fl-
Anness II tad-Direttiva 2017/1132 tal-
14 ta' Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-
liġi dwar il-kumpaniji.

Or. en

Emenda 254
Geoffroy Didier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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1a. L-Istat Membru tad-destinazzjoni 
jista' jeħtieġ li impriża li tittrasferixxi l-
uffiċċju rreġistrat tagħha fit-territorju 
tagħha tirriloka fl-istess waqt l-
amministrazzjoni ċentrali tagħha fejn dan 
ir-rekwiżit ikun previst mil-liġi nazzjonali 
għall-impriżi stabbiliti fuq it-territorju 
tagħhom.

Or. fr

Emenda 255
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Atikolu 86a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
l-miżuri neċessarji biex jistabbilixxu 
proċedura għal konverżjoni transkonfinali 
msemmija fil-paragrafu 1.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
l-miżuri neċessarji biex jistabbilixxu 
proċedura armonizzata għal konverżjoni 
transkonfinali msemmija fil-paragrafu 1.

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

Or. ro

Emenda 256
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
li ma japplikawx dan il-Kapitolu għall-
konverżjonijiet transkonfinali li jkunu 

imħassar
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jinvolvu soċjetà koperattiva anki fil-
każijiet fejn din tal-aħħar tkun taqa' taħt 
id-definizzjoni ta' "kumpanija 
b'responsabbiltà limitata" kif stabbilit fl-
Artikolu 86a(1).

Or. en

Emenda 257
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86b – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) "informazzjoni" tfisser it-
trażmissjoni mill-impjegatur lill-impjegati 
u/jew lir-rappreżentanti tal-impjegati fil-
livell rilevanti, ta' data li tikkonċerna lill-
kumpanija nnifisha u kwalunkwe waħda 
jew wieħed mis-sussidjarji u l-
istabbilimenti tagħha li jinsabu fi Stat 
Membru ieħor, sabiex huma jkunu 
jistgħu jiffamiljarizzaw ruħhom mas-
suġġett u jeżaminawh. Dan għandu jsir fi 
żmien, b'mod u b'kontenut li jippermetti 
lill-impjegati u lir-rappreżentanti jwettqu 
valutazzjoni fil-fond tal-impatt possibbli u, 
fejn xieraq, iħejju konsultazzjonijiet mal-
organu kompetenti tal-kumpanija;

Or. en

Emenda 258
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86b – paragrafu 6a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) ġdid (7) "parteċipazzjoni tal-
impjegati" tfisser l-influwenza tal-
impjegati u/jew tar-rappreżentanti tal-
impjegati fil-kwistjonijiet ta' kumpanija 
permezz tad-dritt li jeleġġu jew jaħtru 
wħud mill-membri tal-organu 
superviżorju jew amministrattiv tal-
kumpanija.

Or. en

Emenda 259
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86b – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) "parteċipazzjoni" tfisser l-
influwenza tal-impjegati u/jew tar-
rappreżentanti tal-impjegati fil-
kwistjonijiet ta' kumpanija permezz tad-
dritt li jeleġġu jew jaħtru wħud mill-
membri tal-organu superviżorju jew 
amministrattiv tal-kumpanija;

Or. en

Emenda 260
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86b - paragrafu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(6b) "konsultazzjoni" tfisser l-iskambju 
ta' fehmiet u l-istabbiliment ta' djalogu 
bejn l-impjegati u/jew ir-rappreżentanti 
tal-impjegati u l-impjegatur, filwaqt li l-
opinjoni tal-impjegat titqies fil-proċess 
tat-teħid ta' deċiżjonijiet fi ħdan il-
kumpanija. Dan għandu jsir fi żmien, 
b'mod u b'kontenut li jippermetti lill-
impjegati u lir-rappreżentanti, abbażi tal-
informazzjoni pprovduta, jesprimu 
opinjoni dwar il-miżuri previsti. Dan 
għandu jippermetti li wieħed jiltaqa' mal-
Maniġment Eżekuttiv u jikseb risposta 
raġunata u eżawrjenti qabel ma tiġi 
adottata d-deċiżjoni finali;

Or. en

Emenda 261
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86b – paragrafu 6d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6d) "arranġament artifiċjali" tfisser 
kwalunkwe struttura, tranżazzjoni, skema, 
azzjoni, operazzjoni jew ftehim jew 
sensiela ta' dawn stabbiliti biex jiġu evitati 
l-obbligi tal-kumpaniji, fejn il-kumpanija 
għandha l-intenzjoni li tevita dawn l-
obbligi jew fejn l-azzjoni titqies bħala 
nieqsa minn sustanza ekonomika 
ġenwina, irrispettivament mill-
intenzjonijiet tal-kumpanija. Dan jinkludi, 
iżda mhux limitat għal, obbligi relatati 
mad-drittijiet legali jew kuntrattwali tal-
impjegati, tal-kredituri jew tal-membri, il-
parteċipazzjoni tal-impjegati jew l-obbligi 
relatati mat-tassazzjoni jew mas-sigurtà 
soċjali;

Or. en
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Emenda 262
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86b – paragrafu 6e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6e) "sustanza ekonomika" tfisser 
kriterji fattwali, li jistgħu jintużaw biex 
tiġi ddefinita l-preżenza taxxabbli ta' 
intrapriża, bħall-eżistenza ta' riżorsi 
umani u fiżiċi speċifiċi għall-entità, l-
awtonomija tal-ġestjoni tagħha, ir-realtà 
ġuridika tagħha, id-dħul li tiġġenera u, 
fejn xieraq, in-natura tal-assi tagħha;

Or. en

Emenda 263
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86b – paragrafu 6f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6f) "sede" tfisser il-post fejn jittieħdu 
d-deċiżjonijiet maniġerjali u kummerċjali 
ewlenin li huma meħtieġa għat-twettiq 
tan-negozju tal-entità kollu kemm hu;

Or. en

Emenda 264
Luis de Grandes Pascual
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 4c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta kumpanija jkun biħsiebha 
twettaq konverżjoni transkonfinali, l-Istati 
Membri tat-tluq u tad-destinazzjoni 
jivverifikaw li l-konverżjoni transkonfinali 
tikkonforma mal-kundizzjonijiet stabbiliti 
fil-paragrafi 2.

1. 1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta kumpanija jkun biħsiebha 
twettaq konverżjoni transkonfinali, il-qorti, 
in-nutar jew awtorità kompetenti oħra tal-
Istati Membri tat-tluq u tad-destinazzjoni 
jivverifikaw li l-konverżjoni transkonfinali 
tikkonforma mal-kundizzjonijiet stabbiliti 
fil-paragrafi 2.

Or. es

Emenda 265
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta kumpanija jkun biħsiebha 
twettaq konverżjoni transkonfinali, l-Istati
Membri tat-tluq u tad-destinazzjoni 
jivverifikaw li l-konverżjoni transkonfinali 
tikkonforma mal-kundizzjonijiet stabbiliti 
fil-paragrafi 2.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta kumpanija jkun biħsiebha 
twettaq konverżjoni transkonfinali, il-qorti, 
in-nutar jew awtorità kompetenti oħra tal-
Istati Membri tat-tluq u tad-destinazzjoni 
jivverifikaw li l-konverżjoni transkonfinali 
tikkonforma mal-kundizzjonijiet stabbiliti 
fil-paragrafi 2.

Or. en

Emenda 266
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikunu tnedew proċedimenti għall-
istralċ, għal-likwidazzjoni, jew għall-
insolvenza ta' dik il-kumpanija;

(a) ikunu tnedew proċedimenti għall-
istralċ, għal-likwidazzjoni, jew għall-
insolvenza ta' dik il-kumpanija; jew ikun 
hemm suspett ġenwin ta' nuqqas ta' ħlas 
tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
u/jew tat-taxxa fuq l-introjtu u/jew ta' 
ksur tad-drittijiet tal-ħaddiema.

Or. en

Emenda 267
Kosma Złotowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kumpanija tkun soġġetta għal 
proċedimenti preventivi ta' ristrutturar 
imnedija minħabba l-probabbiltà ta' 
insolvenza;

imħassar

Or. en

Emenda 268
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kumpanija tkun soġġetta għal 
proċedimenti preventivi ta' ristrutturar 
imnedija minħabba l-probabbiltà ta' 
insolvenza;

imħassar

Or. en
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Emenda 269
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tkun għaddejja s-sospensjoni tal-
pagamenti;

imħassar

Or. en

Emenda 270
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tkun għaddejja s-sospensjoni tal-
pagamenti;

imħassar

Or. bg

Emenda 271
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-kumpanija tkun soġġetta għal 
proċedimenti relatati man-nuqqas ta' ħlas 
tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
u/jew tat-taxxi fuq l-introjtu u/jew ksur 
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tad-drittijiet tal-ħaddiema jew ikun hemm 
suspett li jkun seħħ tali frodi jew ksur tad-
drittijiet tal-ħaddiema

Or. en

Emenda 272
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(e) ittieħdu miżuri preventivi mill-
awtoritajiet nazzjonali biex jiġi evitat il-
bidu tal-proċedimenti msemmija fil-punti 
(a), (b) jew (d).

"(e) ittieħdu miżuri preventivi mill-
awtoritajiet nazzjonali biex jiġi evitat il-
bidu tal-proċedimenti msemmija fil-punti 
(a) jew (d).

Or. en

Emenda 273
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-kumpanija tkun taħt 
investigazzjoni, tkun qed tiġi akkużata jew 
tkun tressqet il-qorti fl-aħħar 3 snin 
minħabba ksur tal-leġiżlazzjoni tal-
impjiegi jew tad-drittijiet tal-ħaddiema, 
frodi soċjali jew tat-taxxa, evażjoni tat-
taxxa, evitar tat-taxxa jew ħasil tal-flus 
jew kwalunkwe kriminalità finanzjarja 
oħra;

Or. en
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Emenda 274
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) ikunu ttieħdu azzjonijiet 
dixxiplinari jew amministrattivi jew 
sanzjonijiet u deċiżjonijiet kriminali li 
jinvolvu prattiki frawdolenti li jkunu 
direttament rilevanti għall-kompetenza 
jew għall-affidabbiltà tal-kumpaniji

Or. en

Emenda 275
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 2 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) il-kumpanija jkollha akkumulu ta' 
pagamenti tat-taxxa jew tas-sigurtà soċjali 
b'lura;

Or. en

Emenda 276
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
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Artikolu 86c – paragrafu 2 – punt ec (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) il-kumpanija tkun taħt 
investigazzjoni, tkun qed tiġi akkużata jew 
tkun tressqet il-qorti fl-aħħar 3 snin 
minħabba li tkun ikkawżat ħsara 
ambjentali;

Or. en

Emenda 277
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 2 – punt ed (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ed) il-kumpanija tkun taħt 
investigazzjoni, tkun qed tiġi akkużata jew 
tkun tressqet il-qorti fl-aħħar 3 snin 
minħabba ksur tad-drittijiet fundamentali 
jew tal-bniedem;

Or. en

Emenda 278
Kosma Złotowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kumpanija li tkun soġġetta għal 
proċedimenti preventivi ta' ristrutturar 
imnedija minħabba l-probabbiltà ta' 
insolvenza għandha tkun soġġetta għal 
skrutinju mill-awtoritajiet kompetenti tal-
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Istati Membri fir-rigward ta' jekk il-
konverżjoni jew id-diviżjoni tagħha 
jistgħux huma stess iservu l-fini ta' 
ristrutturar u jevitaw l-insolvenza. Wara l-
iskrutinju, l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri għandhom jieħdu deċiżjoni 
awtonoma dwar jekk il-kumpanija 
inkwistjoni hijiex intitolata li twettaq 
konverżjoni transkonfinali.

Or. en

Emenda 279
Luis de Grandes Pascual, Francis Zammit Dimech, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tat-tluq ma għandhiex tawtorizza 
l-konverżjoni transkonfinali meta 
tiddetermina, wara eżami tal-każ speċifiku 
u b'kunsiderazzjoni tal-fatti u taċ-
ċirkustanzi rilevanti kollha, li din 
tikkostitwixxi arranġament artifiċjali li 
għandu l-għan li jikseb benefiċċji indebiti 
fuq it-taxxa jew li jippreġudika b'mod 
indebitu d-drittijiet legali jew kuntrattwali 
tal-impjegati, tal-kredituri jew tal-membri 
ta' minoranza.

imħassar

Or. en

Emenda 280
Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2017/1132/UE
Artikolu 86c – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tat-tluq ma għandhiex tawtorizza 
l-konverżjoni transkonfinali meta 
tiddetermina, wara eżami tal-każ speċifiku 
u b'kunsiderazzjoni tal-fatti u taċ-
ċirkustanzi rilevanti kollha, li din 
tikkostitwixxi arranġament artifiċjali li 
għandu l-għan li jikseb benefiċċji indebiti 
fuq it-taxxa jew li jippreġudika b'mod 
indebitu d-drittijiet legali jew kuntrattwali 
tal-impjegati, tal-kredituri jew tal-membri 
ta' minoranza.

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tat-tluq ma għandhiex tawtorizza 
l-konverżjoni transkonfinali meta 
tiddetermina, wara eżami tal-każ speċifiku 
u b'kunsiderazzjoni tal-fatti u taċ-
ċirkustanzi rilevanti kollha, li din 
tikkostitwixxi arranġament artifiċjali.

Il-kumpanija li twettaq il-konverżjoni 
transkonfinali għandha turi, fuq il-bażi 
ta' fatturi oġġettivi li jkunu jistgħu jiġu 
aċċertati, li għandha stabbiliment fiss u li 
twettaq attività ekonomika ġenwina u 
sostanzjali fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni għal perjodu indefinit.

Il-kumpanija li twettaq il-konverżjoni 
transkonfinali ma għandhiex titqies bħala 
li għandha stabbiliment fiss u li twettaq 
attività ekonomika ġenwina u sostanzjali 
fl-Istat Membru tad-destinazzjoni sakemm 
ma tkunx tista' turi li:

- il-kumpanija għandha stabbiliment fiss 
fl-Istat Membru tad-destinazzjoni li 
għandu d-dehra oġġettiva ta' permanenza 
u twettaq attivitajiet kummerċjali 
sostanzjali, twettaq in-negozju tagħha 
f'bini rilevanti, b'għadd rilevanti ta' 
impjegati b'kuntratt permanenti, u 
għandha korp maniġerjali li huwa 
materjalment mgħammar biex iwettaq 
negozju ma' partijiet terzi; u

- l-EBIDTA kkonsolidat iġġenerat mill-
operazzjonijiet tal-kumpanija fl-Istat 
Membru tad-destinazzjoni fl-aħħar 
sentejn fiskali għandu jikkorrispondi tal-
inqas għal 25 % tal-EBIDTA kkonsolidat 
iġġenerat mill-kumpanija fl-Unjoni 
Ewropea.
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Is-sede tal-kumpanija konvertita għandu 
jkun jinsab fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni fi żmien 5 xhur mid-data li 
fiha tidħol fis-seħħ il-konverżjoni 
transkonfinali skont l-Artikolu 86r. Fil-
każ li din il-kundizzjoni ma tkunx ġiet 
osservata, il-konverżjoni transkonfinali 
għandha tiġi ddikjarata nulla jew bla 
effett. L-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tad-destinazzjoni għandha 
tivverifika li din il-kundizzjoni ġiet 
irrispettata u għandha tikkomunika r-
riżultat ta' tali verifika lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tat-tluq.

Or. en

Emenda 281
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tat-tluq ma għandhiex tawtorizza 
l-konverżjoni transkonfinali meta 
tiddetermina, wara eżami tal-każ speċifiku 
u b'kunsiderazzjoni tal-fatti u taċ-
ċirkustanzi rilevanti kollha, li din 
tikkostitwixxi arranġament artifiċjali li 
għandu l-għan li jikseb benefiċċji indebiti 
fuq it-taxxa jew li jippreġudika b'mod 
indebitu d-drittijiet legali jew kuntrattwali 
tal-impjegati, tal-kredituri jew tal-membri 
ta' minoranza.

3. Il-kumpaniji li jwettqu l-
konverżjoni transkonfinali għandhom 
jippruvaw li għandhom stabbiliment reali 
u li jwettqu attivitajiet ekonomiċi ġenwini 
u sostanzjali fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni f'konformità mal-kriterji li 
ġejjin li jeħtieġ li jintlaħqu b'mod 
kontinwu:

(a) L-EBITDA ġġenerat mill-
operazzjonijiet tal-kumpanija fl-Istat 
Membru tad-destinazzjoni fl-aħħar 
sentejn fiskali għandu jikkorrispondi tal-
inqas għal 25 % tal-EBIDTA ġġenerat 
mill-kumpanija fl-Unjoni Ewropea.
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(b) Il-kumpanija għandu jkollha 
stabbiliment fiss li jwettaq attivitajiet 
kummerċjali sostanzjali b'bini materjali, 
numru rilevanti ta' ħaddiema li jkunu 
impjegati fuq bażi permanenti, u korp 
maniġerjali li jkun materjalment 
mgħammar biex iwettaq negozju ma' 
partijiet terzi;

(c) Is-sede tal-kumpanija konvertita 
għandu jkun jinsab fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni fi żmien 5 xhur mid-data li 
fiha tidħol fis-seħħ il-konverżjoni 
transkonfinali skont l-Artikolu 86r;

Or. en

Emenda 282
Kosma Złotowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tat-tluq ma għandhiex tawtorizza 
l-konverżjoni transkonfinali meta 
tiddetermina, wara eżami tal-każ speċifiku 
u b'kunsiderazzjoni tal-fatti u taċ-
ċirkustanzi rilevanti kollha, li din 
tikkostitwixxi arranġament artifiċjali li 
għandu l-għan li jikseb benefiċċji indebiti 
fuq it-taxxa jew li jippreġudika b'mod 
indebitu d-drittijiet legali jew kuntrattwali 
tal-impjegati, tal-kredituri jew tal-membri 
ta' minoranza.

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tat-tluq ma għandhiex tawtorizza 
l-konverżjoni transkonfinali meta 
tiddetermina, wara eżami tal-każ speċifiku 
u b'kunsiderazzjoni tal-fatti u taċ-
ċirkustanzi rilevanti kollha, li din 
tikkostitwixxi arranġament artifiċjali, li 
jenħtieġ li jinftiehem bħala arranġament 
jew sensiela ta' arranġamenti mhux 
ġenwini li ġew implimentati għall-iskop 
ewlieni jew għal wieħed mill-iskopijiet 
ewlenin li jinkiseb vantaġġ tat-taxxa li 
jegħleb l-oġġett jew l-iskop tal-liġi tat-
taxxa applikabbli li jippreġudika b'mod 
indebitu d-drittijiet legali jew kuntrattwali 
tal-impjegati, tal-kredituri jew tal-membri 
ta' minoranza.

Or. en
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Emenda 283
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tat-tluq ma għandhiex tawtorizza 
l-konverżjoni transkonfinali meta 
tiddetermina, wara eżami tal-każ speċifiku 
u b'kunsiderazzjoni tal-fatti u taċ-
ċirkustanzi rilevanti kollha, li din 
tikkostitwixxi arranġament artifiċjali li 
għandu l-għan li jikseb benefiċċji indebiti 
fuq it-taxxa jew li jippreġudika b'mod 
indebitu d-drittijiet legali jew kuntrattwali 
tal-impjegati, tal-kredituri jew tal-membri 
ta' minoranza.

3. B'kunsiderazzjoni u b'rispett dovut 
għas-sussidjarjetà u l-kompetenzi tal-
Istati Membri fir-rigward tal-liġijiet tat-
taxxa u tal-impjiegi, l-Istati Membri 
għandu jkollhom l-għan li jipprevjenu l-
arranġamenti artifiċjali li jippreġudikaw
b'mod indebitu d-drittijiet legali jew 
kuntrattwali tal-impjegati, tal-kredituri jew 
tal-membri ta' minoranza.

Or. en

Emenda 284
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tat-tluq ma għandhiex tawtorizza 
l-konverżjoni transkonfinali meta 
tiddetermina, wara eżami tal-każ speċifiku 
u b'kunsiderazzjoni tal-fatti u taċ-
ċirkustanzi rilevanti kollha, li din 
tikkostitwixxi arranġament artifiċjali li 

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tat-tluq ma għandhiex tawtorizza 
l-konverżjoni transkonfinali meta 
tiddetermina, wara eżami tal-każ speċifiku 
u b'kunsiderazzjoni tal-fatti u taċ-
ċirkustanzi rilevanti kollha, li din 
tikkostitwixxi arranġament artifiċjali jew 
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għandu l-għan li jikseb benefiċċji indebiti 
fuq it-taxxa jew li jippreġudika b'mod 
indebitu d-drittijiet legali jew kuntrattwali 
tal-impjegati, tal-kredituri jew tal-membri 
ta' minoranza.

għandha suspett qawwi li din 
tikkostitwixxi tali arranġament.

Or. en

Emenda 285
Emil Radev

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tat-tluq ma għandhiex tawtorizza 
l-konverżjoni transkonfinali meta 
tiddetermina, wara eżami tal-każ speċifiku 
u b'kunsiderazzjoni tal-fatti u taċ-
ċirkustanzi rilevanti kollha, li din 
tikkostitwixxi arranġament artifiċjali li 
għandu l-għan li jikseb benefiċċji indebiti 
fuq it-taxxa jew li jippreġudika b'mod 
indebitu d-drittijiet legali jew kuntrattwali 
tal-impjegati, tal-kredituri jew tal-membri 
ta' minoranza.

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tat-tluq ma għandhiex tawtorizza 
l-konverżjoni transkonfinali meta 
tiddetermina, wara eżami tal-każ speċifiku 
u b'kunsiderazzjoni tal-fatti u taċ-
ċirkustanzi rilevanti kollha, li din 
tikkostitwixxi arranġament artifiċjali
mmirat lejn abbużi fiskali jew abbużi fir-
rigward tad-drittijiet legali jew 
kuntrattwali tal-impjegati, tal-kredituri jew 
tal-membri ta' minoranza.

Or. bg

Emenda 286
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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3a. Il-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali għandha 
tipprovdi informazzjoni sostantiva biex 
turi li għandha stabbiliment attwali u 
twettaq attività ekonomika ġenwina u 
sostanzjali fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni. Għal dan l-għan, 
għandhom jiġu ssodisfati tal-inqas il-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) L-EBIDTA ġġenerat mill-
operazzjonijiet tal-Kumpanija fl-Istat 
Membru tad-destinazzjoni fl-aħħar 
sentejn fiskali għandu jikkorrispondi tal-
inqas għal 25 % tal-EBIDTA ġġenerat 
mill-Kumpanija fl-Unjoni Ewropea;

(b) Il-kumpanija għandu jkollha 
stabbiliment fiss li jwettaq attivitajiet 
kummerċjali sostanzjali b'bini materjali, 
numru rilevanti ta' ħaddiema li jkunu 
impjegati fuq bażi permanenti, u korp 
maniġerjali li jkun materjalment 
mgħammar biex iwettaq negozju ma' 
partijiet terzi.

Fi kwalunkwe każ, is-sede tal-Kumpanija 
konvertita għandu jiġi rilokat fl-Istat 
Membru tad-destinazzjoni fi żmien 5 xhur 
mid-data li fiha tidħol fis-seħħ il-
konverżjoni transkonfinali skont l-
Artikolu 86r

Or. en

Emenda 287
Kosma Złotowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għall-finijiet tal-paragrafu 3, 
arranġament jew sensiela ta' 
arranġamenti għandhom jitqiesu mhux 
ġenwini sakemm ma jkunux saru għal 
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raġunijiet kummerċjali validi li jirriflettu 
r-realtà ekonomika.

Or. en

Emenda 288
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86b – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għall-infurzar tar-regoli tat-
taxxa fil-liġi nazzjonali, inkluża l-
possibbiltà għall-Istati Membri tat-tluq li 
jimponu taxxa fuq riżervi moħbija tal-
kumpanija li tikkonverti qabel ma sseħħ 
il-konverżjoni, f'konformità mal-
ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja.

Or. en

Emenda 289
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86c – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-Istati Membri tat-tluq jistgħu 
jimponu taxxa fuq qligħ kapitali mhux 
realizzat fil-mument tal-konverżjoni 
transkonfinali ta' kumpanija. Il-
kumpanija mbagħad tista' tagħżel bejn 
pagament immedjat tal-ammont tat-taxxa 



AM\1163559MT.docx 115/147 PE627.948v01-00

MT

u pagament differit tal-ammont tat-taxxa, 
flimkien mal-imgħax f'konformità mal-
leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli. Jekk 
il-kumpanija tagħżel dan tal-aħħar, l-Istat
Membru tat-tluq jista' jitlob l-għoti ta' 
garanzija bankarja.

Or. en

Emenda 290
Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-organu maniġerjali jew 
amministrattiv tal-kumpanija li jkun 
biħsiebha twettaq konverżjoni 
transkonfinali għandu jfassal l-abbozz tat-
termini ta' konverżjoni transkonfinali. L-
abbozz tat-termini ta' konverżjoni 
transkonfinali għandu jinkludi tal-anqas 
dawn li ġejjin:

1. L-organu maniġerjali jew 
amministrattiv, inklużi r-rappreżentanti 
tal-impjegati fil-livell tal-bord, tal-
kumpanija li jkun biħsiebha twettaq 
konverżjoni transkonfinali għandu jfassal l-
abbozz tat-termini ta' konverżjoni 
transkonfinali. L-abbozz tat-termini ta' 
konverżjoni transkonfinali għandu jinkludi 
tal-anqas dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 291
Jiří Maštálka

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-organu maniġerjali jew 
amministrattiv tal-kumpanija li jkun 
biħsiebha twettaq konverżjoni 
transkonfinali għandu jfassal l-abbozz tat-

1. L-organu maniġerjali jew 
amministrattiv tal-kumpanija, inklużi r-
rappreżentanti tal-impjegati fil-livell tal-
bord, li jkun biħsiebha twettaq konverżjoni 
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termini ta' konverżjoni transkonfinali. L-
abbozz tat-termini ta' konverżjoni 
transkonfinali għandu jinkludi tal-anqas 
dawn li ġejjin:

transkonfinali għandu jfassal l-abbozz tat-
termini ta' konverżjoni transkonfinali. L-
abbozz tat-termini ta' konverżjoni 
transkonfinali għandu jinkludi tal-anqas 
dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 292
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-forma ġuridika, l-isem u l-
uffiċċju reġistrat tal-kumpanija fl-Istat 
Membru tat-tluq;

(a) il-forma ġuridika, l-isem u l-post 
tal-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija fl-Istat 
Membru tat-tluq;

Or. en

Emenda 293
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-forma ġuridika, l-isem u l-
uffiċċju reġistrat tal-kumpanija fl-Istat 
Membru tat-tluq;

(a) il-forma ġuridika, l-isem u l-post
tal-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija fl-Istat 
Membru tat-tluq;

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

Or. ro
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Emenda 294
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iskeda ta' żmien proposta għall-
konverżjoni transkonfinali;

imħassar

Or. bg

Emenda 295
Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) informazzjoni dettaljata dwar it-
trasferiment tas-sede tal-kumpanija lejn l-
Istat Membru tad-destinazzjoni, fil-każ li 
dan ma jkunx jinsab diġà hemmhekk;

Or. en

Emenda 296
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) informazzjoni dettaljata dwar it-
trasferiment tas-sede;



PE627.948v01-00 118/147 AM\1163559MT.docx

MT

Or. en

Emenda 297
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) informazzjoni dettaljata dwar it-
trasferiment tas-sede;

Or. en

Emenda 298
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Ir-raġunijiet għall-konverżjoni;

Or. en

Emenda 299
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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g) id-data li minnha t-transazzjonijiet 
tal-kumpanija fformata u reġistrata fl-
Istat Membru tat-tluq se jiġu ttrattati għal 
finijiet kontabilistiċi bħala dawk tal-
kumpanija konvertita;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'każ ta' bidla fil-forma li tippreserva l-identità, data ta' konverżjoni mhijiex utli, peress li l-
entità legali se tibqa' l-istess.

Emenda 300
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) kwalunkwe vantaġġ speċjali mogħti 
lill-membri tal-organu amministrattiv, 
maniġerjali, superviżorju jew ta' kontroll 
tal-kumpanija konvertita;

(h) kwalunkwe vantaġġ, salarju u 
bonus speċjali, speċjalment b'rabta mal-
konverżjoni mogħti lill-membri tal-organu 
amministrattiv, maniġerjali, superviżorju 
jew ta' kontroll tal-kumpanija konvertita;

Or. en

Emenda 301
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) id-dettalji tal-offerta ta' kumpens fi 
flus għall-membri li jopponu l-konverżjoni 
transkonfinali f'konformità mal-Artikolu 
86j;

(i) id-dettalji tal-offerta ta' kumpens fi 
flus għall-membri f'konformità mal-
Artikolu 86j;

Or. bg
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Emenda 302
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) deskrizzjoni konkreta u bidliet 
probabbli tal-organizzazzjoni tal-
ħaddiema bħala riżultat tal-konverżjoni, 
inklużi ċifri tal-ħaddiema u tal-postijiet ta' 
kollokamenti inklużi s-sussidjarji tagħha 
u bidliet probabbli tal-organizzazzjoni tal-
ħaddiema bħala riżultat tal-konverżjoni, 
inklużi ċifri tal-ħaddiema u tal-postijiet ta' 
kollokamenti inklużi s-sussidjarji tagħha;

Or. en

Emenda 303
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) ir-riperkussjonijiet probabbli tal-
konverżjoni transkonfinali fuq l-impjiegi

(j) ir-riperkussjonijiet probabbli tal-
konverżjoni transkonfinali fuq l-impjiegi, 
żvilupp tal-pagi u djalogu soċjali fil-livell 
tal-kumpanija inkluż ir-rappreżentazzjoni 
tar-rappreżentanti tal-impjegati fil-livell 
tal-bord

Or. en

Emenda 304



AM\1163559MT.docx 121/147 PE627.948v01-00

MT

Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) fejn xieraq, informazzjoni dwar il-
proċeduri li bihom jiġu ddeterminati 
arranġamenti għall-involviment tal-
impjegati fid-definizzjoni tad-drittijiet 
tagħhom li jipparteċipaw fil-kumpanija 
konvertita huma ddeterminati skont mal-
Artikolu 86l u fuq l-għażliet possibbli għat-
tali arranġamenti.

(k) informazzjoni dwar il-proċeduri li 
bihom jiġu ddeterminati arranġamenti 
għall-involviment tal-impjegati fid-
definizzjoni tad-drittijiet tagħhom li jiġu 
infurmati u kkonsultati u fejn huwa 
xieraq jipparteċipaw fil-kumpanija 
konvertita huma ddeterminati skont mal-
Artikolu 86l u fuq l-għażliet possibbli għat-
tali arranġamenti.

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

Or. ro

Emenda 305
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) isem l-intrapriża apikali u, fejn 
applikabbli, il-lista tas-sussidjarji kollha 
tagħha, deskrizzjoni fil-qosor tan-natura 
tal-attivitajiet tagħhom u l-lok ġeografiku 
rispettiv tagħhom;

Or. en

Emenda 306
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Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – punt kb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-għadd ta' impjegati fuq bażi 
ekwivalenti għall-full time;

Or. en

Emenda 307
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – punt kc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kc) assi fissi għajr flus jew ekwivalenti 
ta' flus; l-ammont tal-fatturat nett, 
inkluża distinzjoni bejn il-fatturat li sar 
mal-partijiet relatati u l-fatturat li sar 
mal-partijiet mhux relatati;

Or. en

Emenda 308
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86 – paragrafu 1 – punt kd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(kd) l-ammont ta' profitt jew telf qabel 
it-taxxa fuq l-introjtu;

Or. en

Emenda 309
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – punt ke (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ke) l-ammont ta' taxxa fuq l-introjtu 
akkumulata (sena kurrenti) li huwa l-
ispiża tat-taxxa attwali rikonoxxuta fuq il-
profitti jew it-telf taxxabbli tas-sena 
finanzjarja mill-impriżi u l-fergħat 
residenti għall-finijiet ta' taxxa fil-
ġurisdizzjoni tat-taxxa rilevanti;

Or. en

Emenda 310
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – punt kf (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kf) l-ammont tat-taxxa fuq l-introjtu 
mħallas li huwa l-ammont tat-taxxa 
mħallas matul is-sena finanzjarja 
rilevanti mill-impriżi u l-fergħat residenti 
għall-finijiet ta' taxxa fil-ġurisdizzjoni tat-
taxxa rilevanti;

Or. en



PE627.948v01-00 124/147 AM\1163559MT.docx

MT

Emenda 311
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86 – paragrafu 1 – punt kg (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kg) l-ammont ta' qligħ akkumulat u 
kapital iddikjarat;

Or. en

Emenda 312
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – punt kh (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kh) id-dettalji tas-sussidji pubbliċi li 
tkun irċeviet u kwalunkwe donazzjoni 
magħmula lil persuni politiċi, 
organizzazzjonijiet politiċi jew 
fondazzjonijiet politiċi;

Or. en

Emenda 313
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 1 – punt ki (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ki) jekk l-intrapriżi, is-sussidjarji jew 
il-fergħat jibbenefikawx jew le minn 
trattament fiskali preferenzjali minn 
sistemi ta' inċentivi tat-taxxa favur il-
privattivi jew reġimi ekwivalenti;

Or. en

Emenda 314
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minbarra l-lingwi uffiċjali tal-Istati 
Membri tat-tluq u tad-destinazzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jippermettu lill-
kumpanija li tkun qed twettaq il-
konverżjoni transkonfinali li tuża lingwa li 
komunement hija użata fl-isfera tan-
negozju u tal-finanzi internazzjonali sabiex 
tfassal l-abbozz tat-termini ta' konverżjoni 
transkonfinali u tad-dokumenti relatati l-
oħra kollha. L-Istati Membri għandhom 
jispeċifikaw liema lingwa se tipprevali 
f'każ ta' diskrepanzi identifikati bejn il-
verżjonijiet lingwisitċi differenti ta' dawk 
id-dokumenti.

2. Minbarra l-lingwi uffiċjali tal-Istati 
Membri tat-tluq u tad-destinazzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jippermettu lill-
kumpanija li tkun qed twettaq il-
konverżjoni transkonfinali li tuża lingwa li 
komunement hija użata fl-isfera tan-
negozju u tal-finanzi internazzjonali sabiex 
tfassal l-abbozz tat-termini ta' konverżjoni 
transkonfinali u tad-dokumenti relatati l-
oħra kollha. L-Istati Membri għandhom 
jispeċifikaw liema lingwa se tipprevali 
f'każ ta' diskrepanzi identifikati bejn il-
verżjonijiet lingwisitċi differenti ta' dawk 
id-dokumenti. Il-membri, l-impjegati jew 
il-kredituri għandu jkollhom il-possibbiltà 
li jikkummentaw dwar dawn it-termini ta' 
abbozz. Il-kummenti għandhom jiġu 
inklużi fir-rapport finali u jsiru pubbliċi.

Or. en

Emenda 315
Daniel Buda
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minbarra l-lingwi uffiċjali tal-Istati 
Membri tat-tluq u tad-destinazzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jippermettu lill-
kumpanija li tkun qed twettaq il-
konverżjoni transkonfinali li tuża lingwa li 
komunement hija użata fl-isfera tan-
negozju u tal-finanzi internazzjonali sabiex 
tfassal l-abbozz tat-termini ta' konverżjoni 
transkonfinali u tad-dokumenti relatati l-
oħra kollha. L-Istati Membri għandhom 
jispeċifikaw liema lingwa se tipprevali 
f'każ ta' diskrepanzi identifikati bejn il-
verżjonijiet lingwisitċi differenti ta' dawk 
id-dokumenti.

2. Minbarra l-lingwi uffiċjali tal-Istati 
Membri tat-tluq u tad-destinazzjoni, l-Istati 
Membri jistgħu jindikaw lill-kumpanija li 
tkun qed twettaq il-konverżjoni 
transkonfinali li tuża lingwa li 
komunement hija użata fl-isfera tan-
negozju u tal-finanzi internazzjonali sabiex 
tfassal l-abbozz tat-termini ta' konverżjoni 
transkonfinali u tad-dokumenti relatati l-
oħra kollha. L-Istati Membri għandhom 
jispeċifikaw liema lingwa se tipprevali 
f'każ ta' diskrepanzi identifikati bejn il-
verżjonijiet lingwisitċi differenti ta' dawk 
id-dokumenti.

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

Or. ro

Emenda 316
Emil Radev

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minbarra l-lingwi uffiċjali tal-Istati 
Membri tat-tluq u tad-destinazzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jippermettu lill-
kumpanija li tkun qed twettaq il-
konverżjoni transkonfinali li tuża lingwa li 
komunement hija użata fl-isfera tan-
negozju u tal-finanzi internazzjonali sabiex 
tfassal l-abbozz tat-termini ta' konverżjoni 
transkonfinali u tad-dokumenti relatati l-
oħra kollha. L-Istati Membri għandhom 
jispeċifikaw liema lingwa se tipprevali 

2. Minbarra l-lingwi uffiċjali tal-Istati 
Membri tat-tluq u tad-destinazzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jippermettu lill-
kumpanija li tkun qed twettaq il-
konverżjoni transkonfinali li tuża lingwa li 
komunement hija użata fl-isfera tan-
negozju u tal-finanzi internazzjonali sabiex 
tfassal l-abbozz tat-termini ta' konverżjoni 
transkonfinali u tad-dokumenti relatati l-
oħra kollha. Il-kumpanija għandha 
tispeċifika liema lingwa se tipprevali f'każ 
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f'każ ta' diskrepanzi bejn il-verżjonijiet 
lingwistiċi differenti ta' dawk id-
dokumenti.

ta' diskrepanzi bejn il-verżjonijiet 
lingwistiċi differenti ta' dawk id-
dokumenti.

Or. bg

Emenda 317
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86e
Rapport tal-organu maniġerjali jew 
amministrattiv lill-membri

Artikolu 86e
Rapport tal-organu maniġerjali jew 
amministrattiv lill-membri u lill-impjegati

Or. en

Emenda 318
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86e Rapport tal-organu 
maniġerjali jew amministrattiv lill-membri

Artikolu 86e

Rapport tal-organu maniġerjali jew 
amministrattiv lill-membri u lill-impjegati

Or. en

Emenda 319
Geoffroy Didier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) Nru 2017/1132
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Artikolu 86e – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86e:
Rapport tal-organu maniġerjali jew 
amministrattiv lill-membri

Artikolu 86e:
Rapport tal-organu maniġerjali jew 
amministrattiv lill-membri jew lill-
impjegati

Or. fr

Emenda 320
Kosma Złotowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86e
Rapport tal-organu maniġerjali jew 
amministrattiv lill-membri

Artikolu 86e
Rapport tal-organu maniġerjali jew 
amministrattiv

Or. en

Emenda 321
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-organu maniġerjali jew 
amministrattiv tal-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali għandu jfassal 
rapport li jispjega u jiġġustifika l-aspetti 
legali u ekonomiċi tal-konverżjoni 
transkonfinali.

1. L-organu maniġerjali jew 
amministrattiv tal-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali għandu jfassal 
rapport li jispjega u jiġġustifika l-aspetti 
legali u ekonomiċi tal-konverżjoni 
transkonfinali, kif ukoll l-implikazzjonijiet 
tal-konverżjoni transkonfinali għall-
impjegati.
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Or. en

Emenda 322
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-organu maniġerjali jew 
amministrattiv tal-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali għandu jfassal 
rapport li jispjega u jiġġustifika l-aspetti 
legali u ekonomiċi tal-konverżjoni 
transkonfinali.

1. L-organu maniġerjali jew 
amministrattiv tal-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali għandu jfassal 
rapport li jispjega u jiġġustifika l-aspetti 
legali u ekonomiċi tal-konverżjoni 
transkonfinali u l-implikazzjonijiet tagħha 
għall-impjegati tal-kumpanija.

Or. en

Emenda 323
Geoffroy Didier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-organu maniġerjali jew 
amministrattiv tal-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali għandu jfassal 
rapport li jispjega u jiġġustifika l-aspetti 
legali u ekonomiċi tal-konverżjoni 
transkonfinali.

1. L-organu maniġerjali jew 
amministrattiv tal-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali għandu jfassal 
rapport li jispjega u jiġġustifika l-aspetti 
legali u ekonomiċi tal-konverżjoni 
transkonfinali lill-membri jew lill-
impjegati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

.
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Emenda 324
Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 2 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) ir-raġunijiet tal-konverżjoni 
transkonfinali;

Or. en

Emenda 325
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Ir-raġunijiet tal-konverżjoni

Or. en

Emenda 326
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-drittijiet u r-rimedji disponibbli 
għall-membri li jopponu l-konverżjoni 
f'konformità mal-Artikolu 86j.

(c) id-drittijiet u r-rimedji disponibbli 
għall-membri li jopponu l-konverżjoni 
f'konformità mal-Artikolu 86j, jekk ikun 
hemm
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Or. en

Emenda 327
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-implikazzjonijiet tal-konverżjoni 
transkonfinali għas-salvagwardja tar-
relazzjonijiet tax-xogħol;

Or. en

Emenda 328
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-implikazzjonijiet tal-konverżjoni 
transkonfinali għas-salvagwardja tar-
relazzjonijiet tax-xogħol

Or. en

Emenda 329
Geoffroy Didier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(ca) l-implikazzjonijiet tal-konverżjoni 
transkonfinali għas-salvagwardja tar-
relazzjonijiet tax-xogħol;

Or. fr

Emenda 330
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e - paragrafu 2 - punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) kwalunkwe tibdil materjali fil-
kundizzjonijiet tal-impjieg u fil-lokalitajiet 
tal-post tan-negozju tal-kumpanija;

Or. en

Emenda 331
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e - paragrafu 2 - punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) kwalunkwe tibdil materjali fil-
kundizzjonijiet tal-impjieg u fil-lokalitajiet 
tal-post tan-negozju tal-kumpanija;

Or. en

Emenda 332
Geoffroy Didier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
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Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) kwalunkwe tibdil importanti fil-
kundizzjonijiet tal-impjieg u fil-post tal-
istabbiliment tal-kumpaniji;

Or. fr

Emenda 333
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 2 - punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) jekk il-fatturi stabbiliti fil-punti 
(a), (d) u (e) humiex relatati wkoll ma' xi 
sussidjarja tal-kumpanija

Or. en

Emenda 334
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 2 - punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) jekk il-fatturi stabbiliti fil-punti 
(a), (d) u (e) humiex relatati wkoll ma' xi 
sussidjarja tal-kumpanija.

Or. en
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Emenda 335
Geoffroy Didier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 2 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) jekk il-fatturi stabbiliti fil-punti 
(a), (d) u (e) humiex relatati ma' 
sussidjarji tal-kumpanija.

Or. fr

Emenda 336
Kosma Złotowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ir-rapport, imsemmi fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, għandu 
jkun akkumpanjat b'dikjarazzjoni tal-
organu maniġerjali jew amministrattiv 
tal-kumpanija dwar postijiet tan-negozju 
wara l-konverżjoni transkonfinali, inkluża 
informazzjoni dwar it-twettiq parzjali jew 
komplut ta' negozju fl-Istat Membru tat-
tluq u, f'ċirkustanzi xierqa, tindika fatt ta' 
twettiq ulterjuri tal-operazzjonijiet biss fl-
Istat Membru tat-tluq.

Or. en

Emenda 337
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
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Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-membri, tal-anqas b'mod 
elettroniku, mhux anqas minn xahrejn 
qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija 
fl-Artikolu 86i. Dan ir-rapport għandu 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni b'mod simili 
wkoll tar-rappreżentanti tal-impjegati tal-
kumpanija li twettaq il-konverżjoni 
transkonfinali jew, fejn ma jkun hemm 
ebda rappreżentant bħal dan, għad-
dispożizzjoni tal-impjegati nfushom.

3. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-membri u tar-
rappreżentanti tal-impjegati tal-
kumpanija li twettaq il-konverżjoni 
transkonfinali jew, fejn ma jkun hemm l-
ebda rappreżentant bħal dan, tal-
impjegati nfushom, tal-anqas b'mod 
elettroniku, mhux anqas minn xahrejn 
qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija 
fl-Artikolu 86i. Dan ir-rapport għandu 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni b'mod simili 
wkoll tar-rappreżentanti tal-impjegati tal-
kumpanija li twettaq il-konverżjoni 
transkonfinali jew, fejn ma jkun hemm 
ebda rappreżentant bħal dan, għad-
dispożizzjoni tal-impjegati nfushom.

Or. en

Emenda 338
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-membri, tal-anqas b'mod 
elettroniku, mhux anqas minn xahrejn 
qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija 
fl-Artikolu 86i. Dan ir-rapport għandu 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni b'mod simili 
wkoll tar-rappreżentanti tal-impjegati tal-
kumpanija li twettaq il-konverżjoni 
transkonfinali jew, fejn ma jkun hemm 
ebda rappreżentant bħal dan, għad-

3. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-membri, tal-anqas b'mod 
elettroniku, mhux anqas minn xahrejn 
qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija 
fl-Artikolu 86i. Dan ir-rapport għandu 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni b'mod simili 
wkoll tar-rappreżentanti tal-impjegati tal-
kumpanija li twettaq il-konverżjoni 
transkonfinali jew, fejn ma jkun hemm 
ebda rappreżentant bħal dan, għad-
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dispożizzjoni tal-impjegati nfushom. dispożizzjoni tal-impjegati nfushom, u tal-
Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew, fejn 
applikabbli.

Or. en

Emenda 339
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-membri, tal-anqas b'mod
elettroniku, mhux anqas minn xahrejn 
qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija 
fl-Artikolu 86i. Dan ir-rapport għandu 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni b'mod simili 
wkoll tar-rappreżentanti tal-impjegati tal-
kumpanija li twettaq il-konverżjoni 
transkonfinali jew, fejn ma jkun hemm 
ebda rappreżentant bħal dan, għad-
dispożizzjoni tal-impjegati nfushom.

3. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-membri, tal-anqas b'mod 
elettroniku, mhux anqas minn xahrejn 
qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija 
fl-Artikolu 86i. Dan ir-rapport għandu 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni b'mod simili 
wkoll tar-rappreżentanti tal-impjegati tal-
kumpanija li twettaq il-konverżjoni 
transkonfinali jew, fejn ma jkun hemm 
ebda rappreżentant bħal dan, għad-
dispożizzjoni tal-impjegati nfushom u tat-
trade unions fil-kumpanija.

Or. en

Emenda 340
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-membri, tal-anqas b'mod 

3. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-membri u tar-
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elettroniku, mhux anqas minn xahrejn 
qabel id-data tal-laqgħa ġenerali 
msemmija fl-Artikolu 86i. Dan ir-rapport 
għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni 
b'mod simili wkoll tar-rappreżentanti tal-
impjegati tal-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali jew, fejn ma 
jkun hemm ebda rappreżentant bħal dan, 
għad-dispożizzjoni tal-impjegati nfushom.

rappreżentanti tal-impjegati tal-kumpanija 
li twettaq il-konverżjoni transkonfinali jew, 
fejn ma jkun hemm ebda rappreżentant 
bħal dan, għad-dispożizzjoni tal-impjegati 
nfushom, tal-anqas b'mod elettroniku, 
mhux anqas minn xahrejn qabel id-data 
tal-laqgħa ġenerali msemmija fl-
Artikolu 86i.

Or. en

Emenda 341
Geoffroy Didier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-membri, tal-anqas b'mod 
elettroniku, mhux anqas minn xahrejn 
qabel id-data tal-laqgħa ġenerali 
msemmija fl-Artikolu 86i. Dan ir-rapport 
għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni 
b'mod simili wkoll tar-rappreżentanti tal-
impjegati tal-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali jew, fejn ma 
jkun hemm ebda rappreżentant bħal dan, 
għad-dispożizzjoni tal-impjegati nfushom.

3. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni, tal-anqas b'mod elettroniku, 
tal-membri kif ukoll tar-rappreżentanti
tal-impjegati tal-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali jew, fejn ma 
jkun hemm ebda rappreżentant bħal dan, 
għad-dispożizzjoni tal-impjegati nfushom, 
mill-anqas xahrejn qabel id-data tal-
laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 86i.

Or. fr

Emenda 342
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta l-organu maniġerjali jew 
amministrattiv tal-kumpanija li tagħmel 
il-konverżjoni transkonfinali jirċievi 
opinjoni fil-ħin mingħand ir-
rappreżentanti tal-impjegati tiegħu jew, 
fejn ma jkun hemm l-ebda rappreżentant 
bħal dan, mingħand l-impjegati nfushom, 
kif previst fil-liġi nazzjonali, il-membri 
għandhom ikunu informati dwar dan u 
dik l-opinjoni għandha tiġi mehmuża ma' 
dak ir-rapport.

Or. en

Emenda 343
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta l-organu maniġerjali jew 
amministrattiv tal-kumpanija li tagħmel 
il-konverżjoni transkonfinali jirċievi 
opinjoni fil-ħin mingħand ir-
rappreżentanti tal-impjegati tiegħu jew, 
fejn ma jkun hemm l-ebda rappreżentant 
bħal dan, mingħand l-impjegati nfushom, 
kif previst fil-liġi nazzjonali, il-membri 
għandhom ikunu informati dwar dan u 
dik l-opinjoni għandha tiġi mehmuża ma' 
dak ir-rapport

Or. en

Emenda 344
Geoffroy Didier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
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Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta l-organu maniġerjali jew 
amministrattiv tal-kumpanija li tagħmel 
il-konverżjoni transkonfinali jirċievi 
opinjoni fil-ħin mingħand ir-
rappreżentanti tal-impjegati tiegħu jew, 
fejn ma jkun hemm l-ebda rappreżentant 
bħal dan, mingħand l-impjegati nfushom, 
kif previst fil-liġi nazzjonali, il-membri 
għandhom ikunu informati dwar dan u 
dik l-opinjoni għandha tiġi mehmuża ma' 
dak ir-rapport.

Or. fr

Emenda 345
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86f – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew, 
fejn applikabbli, il-korpi rappreżentattivi 
tal-impjegati nazzjonali u t-trade unions 
rrappreżentati fil-kumpanija għandu 
jkollhom riżorsi xierqa biex iwettqu 
analiżi tar-rapport;

Or. en

Emenda 346
Kosma Złotowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86f – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Madankollu, dan ir-rapport 
m'għandux ikun meħtieġ meta l-membri 
kollha tal-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali jkunu qablu li 
jirrinunzjaw għal dan ir-rekwiżit.

imħassar

Or. en

Emenda 347
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86f – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Madankollu, dan ir-rapport 
m'għandux ikun meħtieġ meta l-membri 
kollha tal-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali jkunu qablu li 
jirrinunzjaw għal dan ir-rekwiżit.

imħassar

Or. en

Emenda 348
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86f – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Madankollu, dan ir-rapport 
m'għandux ikun meħtieġ meta l-membri 
kollha tal-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali jkunu qablu li 
jirrinunzjaw għal dan ir-rekwiżit.

4. Madankollu, il-punt (b) u (c) ta'
dan ir-rapport m'għandux ikun meħtieġ 
meta l-membri kollha tal-kumpanija li 
tagħmel il-konverżjoni transkonfinali jkunu 
qablu li jirrinunzjaw għal dan ir-rekwiżit. 
Meta kumpanija li tagħmel il-konverżjoni 
transkonfinali u s-sussidjarji tagħha, jekk 
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ikun hemm, ma jkollhom l-ebda impjegat 
minbarra dawk li jagħmlu parti mill-
organu maniġerjali jew amministrattiv, l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
(d), (e) u (f) ma għandhiex tkun meħtieġa.

Or. en

Emenda 349
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86f – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Madankollu, dan ir-rapport 
m'għandux ikun meħtieġ meta l-membri 
kollha tal-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali jkunu qablu li 
jirrinunzjaw għal dan ir-rekwiżit.

4. Madankollu, dan ir-rapport 
m'għandux ikun meħtieġ meta mill-anqas
żewġ terzi tal-membri tal-kumpanija li 
tagħmel il-konverżjoni transkonfinali jkunu 
qablu li jirrinunzjaw għal dan ir-rekwiżit 
ta' informazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 
(b) u (c) ta' dan l-Artikolu ma għandux 
ikun meħtieġ.

.

Or. en

Emenda 350
Geoffroy Didier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Madankollu, dan ir-rapport 
m'għandux ikun meħtieġ meta l-membri 
kollha tal-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali jkunu qablu li 

4. Madankollu, dan ir-rapport 
m'għandux ikun meħtieġ meta mill-anqas
żewġ terzi tal-membri tal-kumpanija li 
tagħmel il-konverżjoni transkonfinali jkunu 
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jirrinunzjaw għal dan ir-rekwiżit. qablu li jirrinunzjaw għal dan ir-rekwiżit.

Or. fr

Emenda 351
Geoffroy Didier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Madankollu, meta kumpanija li 
tagħmel il-konverżjoni transkonfinali u s-
sussidjarji tagħha, jekk ikun hemm, ma 
jkollhom l-ebda impjegat minbarra dawk 
li jagħmlu parti mill-organu maniġerjali 
jew amministrattiv, ir-rapport imsemmi 
fil-paragrafu 1 ma għandux ikun 
meħtieġ.

Or. fr

Emenda 352
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86f – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali u s-sussidjarji 
tagħha, jekk ikun hemm, ma jkollhom l-
ebda impjegat minbarra dawk li jagħmlu 
parti mill-organu maniġerjali jew 
amministrattiv, l-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 (d), (e) u (f) ma għandhiex 
tkun meħtieġa.

Or. en



AM\1163559MT.docx 143/147 PE627.948v01-00

MT

Emenda 353
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86f – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-paragrafi minn 1 sa 4 huma 
mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u 
għall-proċedimenti ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni applikabbli, mnedija fil-
livell nazzjonali wara t-traspożizzjoni tad-
Direttivi 2002/14/KE jew 2009/38/KE.

Or. en

Emenda 354
Geoffroy Didier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86e – paragrafu 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. Il-paragrafi minn 1 sa 6 huma 
mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u 
għall-proċedimenti ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni applikabbli, imnedija fil-
livell nazzjonali wara t-traspożizzjoni tad-
Direttivi 2002/14/KE jew 2009/38/KE.

Or. fr

Emenda 355
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
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Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86f – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-paragrafi minn 1 sa 4 huma 
mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u 
għall-proċedimenti ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni applikabbli, mnedija fil-
livell nazzjonali wara t-traspożizzjoni tad-
Direttivi 2002/14/KE jew 2009/38/KE.

Or. en

Emenda 356
Geoffroy Didier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86f – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86f 
Rapport tal-organu maniġerjali jew 
amministrattiv lill-impjegati

imħassar

Or. fr

Emenda 357
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86f – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86f
Rapport tal-organu maniġerjali jew 
amministrattiv lill-membri

imħassar

Or. en



AM\1163559MT.docx 145/147 PE627.948v01-00

MT

Emenda 358
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86f – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86f
Rapport tal-organu maniġerjali jew 
amministrattiv lill-membri

imħassar

Or. en

Emenda 359
Geoffroy Didier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86f – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-organu maniġerjali jew 
amministrattiv tal-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali għandu jfassal 
rapport li jispjega l-implikazzjonijiet tal-
konverżjoni transkonfinali għall-
impjegati.

imħassar

Or. fr

Emenda 360
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1131
Artikolu 86f – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-organu maniġerjali jew 
amministrattiv tal-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali għandu jfassal 
rapport li jispjega l-implikazzjonijiet tal-
konverżjoni transkonfinali għall-
impjegati.

imħassar

Or. en

Emenda 361
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86f – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-organu maniġerjali jew 
amministrattiv tal-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali għandu jfassal 
rapport li jispjega l-implikazzjonijiet tal-
konverżjoni transkonfinali għall-
impjegati.

imħassar

Or. en

Emenda 362
Geoffroy Didier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86f – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 
1 għandu jispjega b'mod partikolari dan li 
ġej:

imħassar

(a) l-implikazzjonijiet tal-konverżjoni 
transkonfinali fuq in-negozju futur tal-
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kumpanija u fuq il-pjan strateġiku tal-
maniġment;

(b) l-implikazzjonijiet tal-konverżjoni 
transkonfinali għas-salvagwardja tar-
relazzjonijiet tax-xogħol;

(c) kwalunkwe tibdil materjali fil-
kundizzjonijiet tal-impjieg u fil-lokalitajiet 
tal-post tan-negozju tal-kumpanija;

(d) jekk il-fatturi stabbiliti fil-punti (a), (b) 
u (c) humiex relatati wkoll ma' xi 
sussidjarja tal-kumpanija.

Or. fr

Emenda 363
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86f – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 
1 għandu jispjega b'mod partikolari dan li 
ġej:

imħassar

(a) l-implikazzjonijiet tal-konverżjoni 
transkonfinali fuq in-negozju futur tal-
kumpanija u fuq il-pjan strateġiku tal-
maniġment;

(b) l-implikazzjonijiet tal-konverżjoni 
transkonfinali għas-salvagwardja tar-
relazzjonijiet tax-xogħol;

(c) kwalunkwe tibdil materjali fil-
kundizzjonijiet tal-impjieg u fil-lokalitajiet 
tal-post tan-negozju tal-kumpanija;

(d) jekk il-fatturi stabbiliti fil-punti (a), (b) 
u (c) humiex relatati wkoll ma' xi 
sussidjarja tal-kumpanija.

Or. en
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