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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva (UE) 2017/1132 fir-rigward tal-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt 
soċjetarju 
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2018)0239),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 50(1) u l-punti (b), (c), (f) u (g) tal-
Artikolu 50(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0166/2018),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal- tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0000/2018),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-
proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 
sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni 
Strateġija ta' Suq Diġitali Uniku għall-
Ewropa tagħha30 u fil-Komunikazzjoni 
Pjan ta' Azzjoni għal Gvern elettroniku tal-
UE 2016-2020 tagħha: L-aċċellerazzjoni 
tat-trasformazzjoni diġitali tal-gvern31

(3) Il-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni 
Strateġija ta' Suq Diġitali Uniku għall-
Ewropa tagħha30 u fil-Komunikazzjoni 
Pjan ta' Azzjoni għal Gvern elettroniku tal-
UE 2016-2020 tagħha: L-aċċellerazzjoni 
tat-trasformazzjoni diġitali tal-gvern31
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temfasizza l-irwol tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi fl-għajnuna lin-negozji biex 
jarmaw faċilment, joperaw onlajn u 
jespandu bejn fruntiera u oħra. Il-Pjan ta' 
Azzjoni tal-UE dwar il-Gvern elettroniku 
speċifikament irrikonoxxa l-importanza ta' 
titjib fl-użu ta' għodod diġitali meta wieħed 
ikun qed jikkonforma ma' rekwiżiti relatati 
mad-dritt soċjetarju. Barra minn hekk, fid-
dikjarazzjoni ta' Tallinn tal-2017 dwar il-
Gvern elettroniku, l-Istati Membri għamlu 
talba b'saħħitha biex jiżdiedu l-isforzi 
għall-provvediment ta' proċeduri elettroniċi 
effiċjenti u li jirrivolvu madwar l-utent fl-
Unjoni.

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

__________________ __________________

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

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

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

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

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

__________________ __________________

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

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

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) B'mod simili, fir-rigward tar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, sabiex 
jitnaqqsu l-ispejjeż u l-piżijiet fuq il-
kumpaniji, jenħtieġ li jkun possibbli wkoll 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-kumpaniji li jiġu 
sottomessi dokumenti u informazzjoni 
kompletament onlajn lir-reġistri. Fl-istess 
ħin, jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom il-
possibbiltà li jippermettu lil kumpaniji 
jissottomettu dokumenti u informazzjoni 
permezz ta' mezzi oħra, inkluż fuq il-karti. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li l-iżvelar ta' 
informazzjoni ta' kumpanija jsir ladarba l-
informazzjoni ssir disponibbli 
pubblikament fir-reġistri, peress li issa r-

(17) B'mod simili, fir-rigward tar-
reġistrazzjoni onlajn ta' kumpaniji, sabiex 
jitnaqqsu l-ispejjeż u l-piżijiet fuq il-
kumpaniji, jenħtieġ li jkun possibbli wkoll 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-kumpaniji li jiġu 
sottomessi dokumenti u informazzjoni 
kompletament onlajn lir-reġistri.
Kwalunkwe rekwiżit fir-rigward tal-
awtentiċità, l-akkuratezza u l-forma legali 
xierqa ta' kwalunkwe dokument jew 
informazzjoni ppreżentati għandhom 
ikunu soġġetti għal-liġi nazzjonali u 
f'konformità mar-Regolament (UE)
Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1. Fl-istess ħin, jenħtieġ li l-Istati 
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reġistri huma interkonnessi u jipprovdu 
punt ta' referenza għall-utenti. Sabiex jiġi 
evitat tfixkil fis-sistemi eżistenti tal-iżvelar, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom l-
għażla li jippubblikaw ukoll l-
informazzjoni kollha ta' kumpanija jew 
parti minnha f'gazzetta nazzjonali, filwaqt 
li jiżguraw li l-informazzjoni tintbagħat 
b'mod elettroniku mir-reġistru lil dik il-
gazzetta nazzjonali.

Membri jkollhom il-possibbiltà li 
jippermettu lil kumpaniji jissottomettu 
dokumenti u informazzjoni permezz ta' 
mezzi oħra, inkluż fuq il-karti. Barra minn 
hekk, jenħtieġ li l-iżvelar ta' informazzjoni 
ta' kumpanija jsir ladarba l-informazzjoni 
ssir disponibbli pubblikament fir-reġistri, 
peress li issa r-reġistri huma interkonnessi 
u jipprovdu punt ta' referenza għall-utenti. 
Sabiex jiġi evitat tfixkil fis-sistemi eżistenti 
tal-iżvelar, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkollhom l-għażla li jippubblikaw ukoll l-
informazzjoni kollha ta' kumpanija jew 
parti minnha f'gazzetta nazzjonali, filwaqt 
li jiżguraw li l-informazzjoni tintbagħat 
b'mod elettroniku mir-reġistru lil dik il-
gazzetta nazzjonali.

_______________________

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

Or. en

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) "reġistrazzjoni" tfisser il-proċess 
kollu ta' formazzjoni ta' kumpanija 
permezz ta' għodod diġitali, mill-
identifikazzjoni tal-applikant, it-tħejjija 
jew is-sottomissjoni tal-istrument ta' 
kostituzzjoni, għad-dħul tal-kumpanija 
f'reġistru kummerċjali bħala entità 
ġuridika, kif previst fil-liġi nazzjonali; u 
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fir-rigward tal-fergħat, tfisser il-proċess li 
jwassal għall-iżvelar ta' dokumenti u ta' 
informazzjoni marbuta ma' fergħa 
miftuħa fi Stat Membru.

Or. en

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 1 sa 3, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri li jistgħu jirrikjedu preżenza 
fiżika tal-applikant jew tar-rappreżentanti 
tal-applikant quddiem kwalunkwe awtorità 
bil-kompetenza li tindirizza r-reġistrazzjoni 
onlajn jew il-preżentazzjoni onlajn għall-
fini tal-verifika tal-identità ta' persuni, 
f'każi ta' suspett ġenwin ta' frodi abbażi ta' 
raġunijiet ġustifikati. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-preżenza fiżika ta' 
applikant jew ta' rappreżentant tal-
applikant tista' tkun meħtieġa biss fuq 
bażi ta' każ b'każ u li kwalunkwe pass 
ieħor tal-proċedura jista' jitlesta 
kompletament online.

Or. en

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tariffi għal reġistrazzjoni onlajn u Tariffi għal reġistrazzjoni onlajn u 



PE625.405v01-00 12/20 PR\1158760MT.docx

MT

preżentazzjoni onlajn preżentazzjoni onlajn ta' dokumenti u 
informazzjoni

Or. en

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mudelli għar-reġistrazzjoni ta' kumpaniji Mudelli għar-reġistrazzjoni onlajn ta' 
kumpaniji

Or. en

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Preżentazzjoni onlajn minn kumpaniji Preżentazzjoni onlajn minn kumpaniji ta' 
dokumenti u informazzjoni

Or. en

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. It-tariffi imposti għall-kisba tad-
dokumenti u l-informazzjoni jew kopji 
tagħhom imsemmija fl-Artikolu 14 
permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni 
tar-reġistri, kemm jekk fuq il-karta jew 
permezz ta' mezzi elettroniċi,
m'għandhomx ikunu ogħla mill-ispejjeż 
amministrattivi tagħhom.

Or. en

Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Ir-regoli, imsemmija fil-
paragrafu 2, jistgħu jipprovdu wkoll għal 
dan li ġej, fejn ikun il-każ:

(a) il-proċeduri biex tiġi żgurata l-
legalità tal-għan tal-fergħa;

(b) il-proċeduri biex tiġi żgurata l-
legalità tal-isem tal-fergħa; 

(c) il-proċeduri biex tiġi żgurata l-
legalità tad-dokumenti u tal-informazzjoni 
ppreżentati għar-reġistrazzjoni tal-fergħa;

(d) il-proċeduri biex jiġi pprovdut l-
irwol ta' nutar jew ta' kwalunkwe persuna 
jew korp ieħor involut fil-proċess ta' 
reġistrazzjoni ta' fergħa taħt il-liġi 
nazzjonali applikabbli." 

Or. en

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Preżentazzjoni onlajn għal fergħat Preżentazzjoni onlajn għal fergħat ta' 
dokumenti u informazzjoni
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Or. en

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja l-ewwel subparagrafu, l-Istati 
Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-
liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi meħtieġa biex 
jikkonformaw mal-Artikolu 16(5) u mal-

imħassar
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punt (g) tal-Artikolu 19(2) sa mhux aktar 
tard minn ….[OP please set the date = the 
last day of the month of 60 months after 
the date of entry into force].

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-2017 dwar il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Gvern 
elettroniku, stieden lill-Kummissjoni tikkunsidra aktar modi kif tippromwovi soluzzjonijiet 
diġitali għal formalitajiet matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' kumpanija u enfasizza l-importanza ta' 
ħidma fuq l-interkonnessjoni tar-reġistri kummerċjali.

Fl-UE hemm differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri fejn tidħol id-disponibbiltà tal-għodod 
onlajn għal kumpaniji fil-kuntatti tagħhom ma' awtoritajiet pubbliċi fil-qasam tad-dritt 
soċjetarju. Il-gradi li l-Istati Membri joffru servizzi ta' gvern elettroniku jvarjaw: uħud huma 
avvanzati ħafna u jipprovdu soluzzjonijiet kompletament onlajn li faċli tużahom, filwaqt li 
oħrajn ma joffrux soluzzjonijiet onlajn fil-qasam tal-liġi tal-kumpaniji, bħar-reġistrazzjoni ta' 
kumpanija bħala entità legali.

Għalhekk, il-Kummissjoni qed tippreżenta din il-proposta, flimkien mal-Proposta għal 
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 dwar 
konverżjonijiet, fużjonijiet u diviżjonijiet transfruntiera sabiex jiġi aġġustat l-isfont ġuridiku u 
jingħata sett komprensiv ta' miżuri għal regoli tad-dritt soċjetarju ġusti, faċilitanti u moderni.

Din il-proposta timmira sabiex tikkumplimenta r-regoli eżistenti dwar il-liġi tal-kumpanija 
tal-UE kkodifikati fid-Direttiva (UE) 2017/1132. L-inizjattiva hija kompletament konformi 
ma' elementi diġitali eżistenti tad-dritt soċjetarju tal-UE, u tibni fuqhom, b'mod partikulari fuq 
is-Sistema ta' Interkonnessjoni tar-Reġistri Kummerċjali (BRIS) li hija bbażata fuq obbligi 
legali stipulati mid-Direttiva 2012/17/UE u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2015/884.

B' mod ġenerali, ir-rapporteur japprezza l-proposta u l-għanijiet ewlenin tagħha - il-
possibbiltà li tistabbilixxi kumpanija jew fergħa kompletament online, l-implimentazzjoni ta' 
prinċipju ta' "darba biss", l-użu ta' formoli online, it-twessigħ ta' aċċess liberu għad-
dokumenti fis-Sistema ta' Interkonnessjoni tar-Reġistri Kummerċjali (BRIS). Huwa jara l-
potenzjal tad-direttiva proposta u japprezza l-approċċ ibbilanċjat bejn ir-reġistrazzjoni online 
aktar faċli u irħas u l-protezzjoni kontra l-frodi ppreżentata mill-KE.

Ir-rapporteur jixtieq jenfasizza li kwalunkwe rekwiżit dwar l-awtentiċità ta' kwalunkwe 
informazzjoni jew dokument sottomess għandu jkun soġġett għal-liġi nazzjonali u l-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu regoli biex jipprovdi salvagwardji għall-affidabbiltà u 
kredibbiltà ta' dokumenti u informazzjoni li jridu jimtlew online. Ir-rapporteur jissuġġerixxi 
definizzjoni aktar dettaljata ta' xi tfisser reġistrazzjoni peress li l-proċess kollu ta' formazzjoni 
ta' kumpanija permezz ta' għodod diġitali mhuwiex biss mument. Sabiex ma jkunx hemm 
dubji, ir-rapporteur jixtieq jenfasizza li huwa importanti li l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-preżenza fiżika tista' tintalab biss fuq bażi ta' każ b'każ u li kwalunkwe pass ieħor tal-
proċedura jista' jitlesta kompletament online. Huwa importanti wkoll li jiġi enfasizzat li l-Istat 
Membru li jitlob l-informazzjoni dwar diretturi skwalifikati, jekk it-tweġiba tikkonferma tip 
ta' skwalifika, għandu jingħata raġunijiet għal tali deċiżjoni mill-awtoritajiet tal-Istat Membru 
rikjest. 
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