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PR_COD_1amCom

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-konverżjonijiet, tal-mergers u tad-diviżjonijiet 
transkonfinali
(COM(2018)0241 – C8-0167/2018– 2018/0114(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill
(COM(2018)0241),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 50(1) u (2) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C8-0167/2018),

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

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali kif ukoll l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali (A8-0000/2018),

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

2. Japprova d-dikjarazzjoni tiegħu mehmuża ma' din ir-riżoluzzjoni;

3. 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;

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

Emenda 1

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 

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

tirregola l-mergers transkonfinali tal-
kumpaniji b'responsabbiltà limitata. Dawn 
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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.

ir-regoli jirrappreżentaw stadju importanti 
fit-titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku 
għall-kumpaniji jew għad-ditti fl-eżerċizzju 
tal-libertà tal-istabbiliment, kif ukoll 
sabiex tiġi żgurata protezzjoni xierqa tal-
partijiet ikkonċernati kollha. 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 2

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-
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 

(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 skont l-Artikolu 3(3) tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-
Artikoli 151 u 152 tat-Trattat dwar il-
funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE
(b'mod partikolari l-protezzjoni tal-
ħaddiema), il-protezzjoni tal-kredituri u l-
protezzjoni tal-azzjonisti. Objettivi bħal 
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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.

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 3

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 jiffaċilitaw il-libertà tal-istabbiliment 
u fl-istess ħin jiżguraw protezzjoni
qawwija għall-partijiet ikkonċernati bħall-
impjegati, il-kredituri u l-azzjonisti ta' 
minoranza.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-iżvilupp ulterjuri tas-suq intern 
irid ikun ibbilanċjat kif xieraq, billi 
jżomm il-valuri essenzjali li fuqhom is-
soċjetajiet tagħna huma bbażati u jiżgura 
li ċ-ċittadini kollha jibbenefikaw mill-
iżvilupp ekonomiku.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Informazzjoni, konsultazzjoni u 
parteċipazzjoni f'waqthom tal-impjegati 
huma prerekwiżit għas-suċċess tar-
ristrutturar u l-adattamenti tal-intrapriżi 
għall-kundizzjonijiet ġodda maħluqa mis-
suq uniku u l-globalizzazzjoni tal-
ekonomija.

Or. en

Emenda 6

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-

(7) Id-dritt li kumpanija eżistenti 
maħluqa fi Stat Membru tinqaleb 
f'kumpanija irregolata minn Stat Membru 
ieħor ma jista', taħt l-ebda ċirkustanza, 
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 
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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 
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.

il-parteċipazzjoni tal-impjegati, 
pereżempju permezz ta' stabbiliment 
fittizju li ma jwettaq l-ebda attività 
ekonomika ġenwina fit-territorju tal-Istat 
Membru ospitanti, b'mod partikolari fil-
każ ta' sussidjarja "tal-isem" jew "front". 
Sabiex jiġu miġġielda abbużi possibbli 
bħal dawn, bħala prinċipju ġenerali tad-
dritt tal-UE, l-Istati Membri huma obbligati 
li jiżguraw li l-konverżjonijiet u l-mergers 
tal-kumpaniji jikkorrispondu mal-
istabbiliment attwali maħsub biex iwettaq 
attivitajiet ekonomiċi ġenwini fl-Istat 
Membru ospitanti u li dawn ma jużawx il-
proċedura ta' konverżjoni transkonfinali 
biex joħolqu arranġamenti artifiċjali li ma 
jirriflettux ir-realtà ekonomika u mmirati 
biex jevadu t-taxxa li normalment tkun 
dovuta fuq il-profitti ġġenerati, il-
pagamenti tas-sigurtà soċjali u li jevitaw 
jew jiksru 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.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Kwalunkwe deroga minn dritt jew 
libertà fundamentali trid tiġi interpretata 
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strettament u tkun ibbażata fuq 
valutazzjoni individwali taċ-ċirkustanzi 
kollha rilevanti. Jenħtieġ li jiġi stabbilit 
qafas proċedurali u sostantiv li jiddeskrivi 
l-marġni ta' diskrezzjoni u jippermetti d-
diversità tal-approċċi tal-Istati Membri 
filwaqt li 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 8

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Mingħajr preġudizzju għal 
kwalunkwe dritt fundamentali, kull 
rekord kriminali jew amministrattiv 
rilevanti jenħtieġ li jitqies għall-
valutazzjoni tar-reputazzjoni tajba, l-
onestà u l-integrità tad-Diretturi tal-
kumpaniji li jwettqu konverżjoni jew 
merger transkonfinali. F'dan ir-rigward, 
għandhom jitqiesu t-tip ta' kundanna jew 
akkuża, ir-rwol tal-individwu involut, il-
piena mogħtija, il-fażi tal-proċess 
ġudizzjarju milħuq u kwalunkwe miżura 
ta' riabilitazzjoni li tkun ġiet 
implimentata. Jenħtieġ li jitqiesu ċ-
ċirkustanzi relatati mal-każ, inklużi fatturi 
ta' mitigazzjoni, is-serjetà ta' kwalunkwe 
reat jew azzjoni amministrattiva jew 
superviżorja rilevanti, iż-żmien li jkun 
għadda mir-reat, l-imġiba tal-membru 
minn mindu jkun wettaq ir-reat jew l-
azzjoni, u r-rilevanza tar-reat jew l-azzjoni 
għar-rwol tal-membru. Jenħtieġ li jitqies 
kwalunkwe rekord kriminali jew 
amministrattiv rilevanti billi jiġu 
kkunsidrati l-perjodi ta' limitazzjoni fis-
seħħ fil-liġi nazzjonali. Mingħajr 
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preġudizzju għall-preżunzjoni ta' 
innoċenza applikabbli għall-proċedimenti 
kriminali, u kwalunkwe dritt 
fundamentali ieħor, jenħtieġ li mill-inqas 
jitqiesu l-fatturi li ġejjin fil-valutazzjoni; 
kundanni jew prosekuzzjonijiet kontinwi 
għal reat kriminali, b'mod partikolari 
reati li jaqgħu taħt il-liġijiet li jirregolaw 
l-attivitajiet bankarji, finanzjarji, tat-titoli, 
tal-assigurazzjoni jew li jikkonċernaw is-
swieq tat-titoli jew l-istrumenti finanzjarji 
jew ta' pagament, inklużi l-liġijiet dwar il-
ħasil tal-flus, il-korruzzjoni, il-
manipulazzjoni tas-suq jew l-abbuż minn 
informazzjoni privileġġata u l-użura; reati 
ta' diżonestà, frodi jew kriminalità 
finanzjarja; reati tat-taxxa u reati oħra li 
jaqgħu taħt il-leġiżlazzjoni relatata mal-
kumpaniji, inklużi l-liġi tax-xogħol, il-
falliment, l-insolvenza, jew il-protezzjoni 
tal-konsumaturi.

Or. en

Emenda 9

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 fil-ħin, u b'tali mod li dawn 
ikunu jistgħu jiltaqgħu mar-
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rappreżentanti tal-kumpanija u 
jifformulaw l-opinjoni tagħhom sabiex 
jippreżentaw kummenti fir-rigward tal-
konverżjoni. L-involviment tal-impjegati 
jrid jirrispetta l-istandards stipulati fid-
Direttivi 2002/14/KE1a tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill kif ukoll fid-
Direttivi 2009/38/KE1b u 2001/86/KE1c

fejn rilevanti. 

__________________

1a 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).

1b 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 (Riformulazzjoni) (ĠU L 122, 
16.5.2009, p. 28-44).

1c Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/86/KE tat-
8 ta' Ottubru 2001 li tissupplimenta l-
Istatut għal kumpanija Ewropea fir-
rigward tal-involviment tal-impjegati 
(ĠU L 294, 10.11.2001, p. 22).

Or. en

Emenda 10

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 

(11) Biex tipprovdi informazzjoni lill-
membri, il-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali jenħtieġ li tħejji 
rapport. Ir-rapport jenħtieġ li jispjega u 
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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.

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 kif ukoll, fejn 
rilevanti, għall-Kunsill tax-Xogħlijiet 
Ewropew.

Or. en

Emenda 11

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 

(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,
informazzjoni dwar il-proċeduri li bihom 
jiġu ddeterminati arranġamenti għall-
involviment tal-impjegati fid-definizzjoni 
tad-drittijiet tagħhom li jipparteċipaw fil-
kumpanija konvertita u dwar l-għażliet 
possibbli għal tali arranġamenti. 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 fl-applikazzjoni tal-ftehimiet 
kollettivi kif ukoll fil-lokalitajiet tal-
amministrazzjoni ċentrali jew tal-post tan-
negozju tal-kumpaniji, u kif kull wieħed 
minn dawn il-fatturi se jkun relatat ma' 
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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.

kwalunkwe sussidjarja tal-kumpanija. L-
għoti ta' rapport jenħtieġ li jsir fil-ħin u 
b'tali mod li jippermetti lill-impjegati 
jiltaqgħu mar-rappreżentanti tal-
kumpanija, jifformulaw l-opinjoni 
tagħhom u jfittxu parir espert estern
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 12

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 

imħassar
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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, 
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 13

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 

imħassar
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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.

__________________

45 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar 
id-definizzjoni ta' impriżi mikro, żgħar u 
ta' daqs medju [traduzzjoni mhux 
uffiċjali] (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).

Or. en

Emenda 14

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 għall-konverżjoni 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 għall-konverżjoni tkun waħda 
kollettiva.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 19
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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 tal-involviment tal-
impjegati. Sabiex tiġi riflessa n-natura
transkonfinali tal-konverżjoni, tal-merger 
jew tad-diviżjoni tal-kumpaniji, iridu jiġu 
żgurati d-drittijiet nazzjonali għall-
informazzjoni u l-konsultazzjoni. 
Għalhekk jenħtieġ li, fil-kumpanija li 
tirriżulta mill-konverżjoni u mill-merger 
transkonfinali, ikompli japplika tal-inqas 
l-istess livell tal-elementi kollha tad-
drittijiet għall-involviment tal-impjegati.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 19a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Id-diversità kbira tar-regoli u tal-
prattiki li jeżistu fl-Istati Membri fir-
rigward tal-mod li bih ir-rappreżentanti 
tal-impjegati jiġu involuti fit-teħid tad-
deċiżjonijiet fi ħdan il-kumpaniji jenħtieġ 
li tiġi rrispettata u rikonoxxuta.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 19b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Madankollu, jenħtieġ li l-
proċeduri ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni fil-livell nazzjonali u 
transnazzjonali jiġu żgurati fil-kumpaniji 
kollha li jirriżultaw mill-konverżjoni jew 
mill-merger transkonfinali.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 19c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19c) Sabiex 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 
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kontinwu 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/KE1a, bl-għan li jiġu 
żgurati d-drittijiet nazzjonali u 
transnazzjonali għall-informazzjoni u l-
konsultazzjoni kif ukoll għall-
parteċipazzjoni tal-impjegati. B'riżultat ta' 
dawk in-negozjati, jenħtieġ li tapplika 
mutatis mutandis soluzzjoni mfassla 
apposta jew miftiehma jew, fin-nuqqas ta' 
ftehim, l-applikazzjoni ta' regoli standard 
kif stabbilit fl-Anness tad-
Direttiva 2001/86/KE1b; Kumpanija 
għandha tinforma lill-forza tax-xogħol 
tagħha dwar ir-riżultati ta' dawk in-
negozjati jew l-applikazzjoni ta' regoli 
standard kif stabbilit fl-Anness tad-
Direttiva 2001/86/KE1c. Sabiex tiġi 
protetta s-soluzzjoni miftiehma jew l-
applikazzjoni ta' dawk ir-regoli standard, 
il-kumpanija jenħtieġ li ma tkunx tista' 
tneħħi jew tnaqqas id-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni billi twettaq konverżjoni, 
merger jew diviżjoni domestiċi jew 
transkonfinali sussegwenti fi żmien 
10 snin. 

__________________

1a Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/86/KE tat-
8 ta' Ottubru 2001 li tissupplimenta l-
Istatut għal kumpanija Ewropea fir-
rigward tal-involviment tal-impjegati 
(ĠU L 294, 10.11.2001, p. 22–32).

1b Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/86/KE tat-
8 ta' Ottubru 2001 li tissupplimenta l-
Istatut għal kumpanija Ewropea fir-
rigward tal-involviment tal-impjegati 
(ĠU L 294, 10.11.2001, p. 22–32).

1c Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/86/KE tat-
8 ta' Ottubru 2001 li tissupplimenta l-
Istatut għal kumpanija Ewropea fir-
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rigward tal-involviment tal-impjegati 
(ĠU L 294, 10.11.2001, p. 22–32).

Or. en

Emenda 19

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) Kumpanija m'għandhiex tkun 
permessa li tevita d-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni tal-impjegati permezz ta' 
konverżjoni transkonfinali. Il-kumpanija li 
tagħmel konverżjoni li hi rreġistrata fi Stat
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 żewġ terzi
tal-livell limitu nazzjonali biex tiġi 
xprunata din il-parteċipazzjoni tal-
impjegati.

Or. en

Emenda 20

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-

(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. Sabiex tiġi 
vvalutata l-akkuratezza tal-informazzjoni 
li tinsab fl-abbozz tat-termini ta' 
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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.

konverżjoni fir-rapporti indirizzati lill-
membri u lill-impjegati u jiġu pprovduti l-
elementi fattwali neċessarji għall-
valutazzjoni ta' jekk il-konverżjoni 
proposta tikkostitwixxix arranġament 
artifiċjali, jenħtieġ li l-awtorità 
kompetenti tkun meħtieġa li tivvaluta l-
konverżjoni jew il-merger transkonfinali. 
F'dan il-kuntest, il-kumpanija jenħtieġ li 
tippreżenta l-informazzjoni kollha 
rilevanti sabiex l-awtorità kompetenti fl-
Istat Membru tat-tluq tkun tista' tieħu 
deċiżjoni infurmata dwar jekk toħroġx 
ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni. Għal 
dan l-għan, l-awtorità jenħtieġ li tkun 
tista' tikseb l-informazzjoni u d-
dokumenti kollha rilevanti tal-kumpanija 
u twettaq l-investigazzjonijiet kollha 
neċessarji biex tiġbor l-evidenza kollha 
meħtieġa. F'dan ir-rigward, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tat-tluq tista' 
wkoll tressaq xi mistoqsijiet lill-awtorità 
kompetenti fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni. L-awtorità jenħtieġ li tuża l-
informazzjoni, b'mod partikolari l-
intenzjoni, is-settur, l-investiment, il-
fatturat nett u l-profitt jew it-telf, l-għadd 
ta' impjegati, il-kompożizzjoni tal-karta 
bilanċjali, ir-residenza tat-taxxa, l-assi u 
fejn jinsabu, il-post tax-xogħol normali 
tal-impjegati u ta' gruppi speċifiċi ta' 
impjegati, il-post fejn huma dovuti l-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jew l-
obbligi tat-taxxa u r-riskji kummerċjali 
assunti mill-kumpanija konvertita fl-Istat 
Membru tad-destinazzjoni u fl-Istat 
Membru tat-tluq, skont id-dritt tal-Unjoni 
u l-liġi tal-Istati Membri. Madankollu, 
sabiex tiġi protetta kull informazzjoni 
kunfidenzjali, inklużi sigrieti kummerċjali 
tal-kumpanija, tali informazzjoni jenħtieġ 
li ma ssirx pubblikament disponibbli iżda 
madankollu jenħtieġ li, skont ir-rekwiżiti 
tal-kunfidenzjalità, tkun disponibbli 
għall-awtorità kompetenti kif ukoll għar-
rappreżentanti tal-impjegati. Qabel ma 
jinħareġ iċ-ċertifikat ta' qabel il-
konverżjoni, l-awtorità kompetenti 
għandha tivverifika wkoll l-arranġamenti 
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finali li jkunu ġew konklużi fir-rigward 
ta' kwalunkwe dritt applikabbli ta' 
parteċipazzjoni tal-impjegati skont il-liġi u 
l-prattika nazzjonali.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tat-tluq jenħtieġ li tiddeċiedi 
dwar il-kwistjoni taċ-ċertifikat ta' qabel il-
konverżjoni fi żmien tliet xhur mill-
applikazzjoni mill-kumpanija, sakemm 
ma jkollhiex tħassib rigward l-eżistenza 
ta' arranġament artifiċjali. F'każ bħal 
dan, l-awtorità kompetenti jenħtieġ li 
twettaq valutazzjoni fil-fond. Madankollu, 
din il-valutazzjoni fil-fond jenħtieġ li ma 
tiwettaqx b'mod sistematiku, iżda jenħtieġ 
li din titwettaq skont il-każ, meta jkun 
hemm tħassib rigward l-eżistenza ta' 
arranġament artifiċjali. Fir-rigward tal-
valutazzjoni tagħhom, l-awtoritajiet 
kompetenti jenħtieġ li jqisu mill-inqas 
għadd ta' fatturi stipulati f'din id-
Direttiva, li madankollu jenħtieġ li 
jitqiesu biss bħala fatturi oġġettivi fil-
valutazzjoni globali u mhux jitqiesu 
b'mod iżolat. Sabiex ma jinxteħitx il-piż 
ta' proċedura twila wisq fuq il-kumpaniji, 
din il-valutazzjoni fil-fond jenħtieġ li 
f'kull każ tiġi konkluża fi żmien ħames 
xhur minn mindu l-kumpanija tiġi 
infurmata li l-valutazzjoni fil-fond se 
titwettaq.

Or. en
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Emenda 22

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 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 tressaq 
mistoqsijiet lill-awtorità kompetenti fl-
Istat Membru tat-tluq rigward l-
akkuratezza tal-informazzjoni pprovduta 
miċ-ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni, 
b'mod partikolari biex jiġi evitat 
arranġament artifiċjali. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tat-tluq 
għandha twieġeb dawn il-mistoqsijiet 
mingħajr dewmien żejjed. 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

Emenda 23

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 24

Proposta għal direttiva
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Id-dritt tal-Unjoni eżistenti ma 
jipprevedix qafas legali għad-diviżjojnijiet 
transkonfinali tal-kumpaniji jew tad-ditti, 
billi d-Direttiva (UE) 2017/1132 tipprevedi 
biss ir-regoli tal-Kapitlu III għad-
diviżjonijiet domestiċi tal-kumpaniji 
pubbliċi b'responsabbiltà limitata.

imħassar

Or. en

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Il-Parlament Ewropew talab lill-
Kummisjoni biex tadotta regoli 
armonizzati dwar id-diviżjonijiet 
transkonfinali. Dan il-qafas legali 
armonizzat ikompli jikkontribwixxi għat-
tneħħija tar-restrizzjonijiet dwar il-libertà 

imħassar
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tal-istabbiliment waqt li fl-istess ħin 
jipprovdi protezzjoni adegwata għall-
partijiet kkonċernati bħall-impjegati, il-
kredituri u l-membri.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Din id-direttiva tistabbilixxi r-
regoli dwar id-diviżjonijiet transkonfinali, 
kemm għad-diviżjonijiet parzjali kif ukoll 
għal dawk sħaħ, iżda permezz tal-ħolqien 
ta' kumpaniji ġodda biss. Madankollu, din 
id-direttiva ma tipprevedix qafas 
armonizzat għad-diviżjonijiet 
transkonfinali li fihom kumpanija 
tittrasferixxi assi u obbligazzjonijiet 
għand aktar minn kumpanija waħda 
eżistenti, billi dawn l-attivitajiet huma 
meqjusa bħala estremament kumplessi, li 
jeħtieġu l-involviment tal-awtortitajiet 
kompetenti minn diversi Stati Membri u li 
jinvolvu riskji addizzjonali f'termini ta' 
frodi u ta' ċirkomvenzjoni ta' dawn ir-
regoli.

imħassar

Or. en

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Fil-każ ta' diviżjoni transkonfinali 
li tinvolvi l-kumpaniji reċipjenti fformati 
ġodda, dawn il-kumpaniji reċipjenti, li 
huma regolati mil-liġijiet ta' Stati Membri 

imħassar
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li mhumiex dawk tal-Istat Membru tal-
kumpanija li qed tiġi diviża, jenħtieġ li 
jkunu obbligati jikkonformaw mar-
rekwiżiti ta' inkorporazzjoni ta' dawk l-
Istati Membri. It-tali kundizzjonijiet 
jinkludu dawk relatati mal-interdizzjoni 
ta' diretturi.

Or. en

Emenda 28

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 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 

imħassar



PR\1161004MT.docx 27/97 PE625.524v02-00

MT

l-abbużi f'konformità mad-dritt tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 29

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 
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.

imħassar

Or. en

Emenda 30

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 

imħassar
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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.

Or. en

Emenda 31

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.

imħassar

Or. en
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Emenda 32

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.

imħassar

Or. en

Emenda 33

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 rapport 
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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.

Or. en

Emenda 34

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
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Emenda 35

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 36

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 
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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 37

Proposta għal direttiva
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Il-kumpanija li tkun qed tiġi diviża 
jenħtieġ li tipproponi fl-abbozz tat-termini 
mezzi adegwati biex tipproteġi lill-
kredituri fid-dawl tad-diviżjoni 
transkonfinali. Barra minn hekk, biex 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-kredituri fil-
każ ta' insolvenza wara d-diviżjoni 
transkonfinali, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jitħallew jitolbu lill-kumpanija tagħmel 
dikjarazzjoni li tistipula li hi ma taf bl-
ebda raġuni għaliex il-kumpanija 
konvertita jaf ma tissodisfax l-
obbligazzjonijiet tagħha. L-Istati Membri 
jenħtieġ li jkunu jistgħu jżommu lill-
organu maniġerjali personalment 
responsabbli għall-akkuratezza tad-
dikjarazzjoni. Billi t-tradizzjonijiet legali 
jvarjaw bejn l-Istati Membri fir-rigward 
tad-dikjarazzjonijiet ta' solvenza u tal-
konsegwenzi possibbli tagħhom, għandu 
jkun f'idejn l-Istati Membri li jfasslu l-
konsegwenzi xierqa ta' dikjarazzjonijiet 
foloz jew qarrieqa, inklużi sanzjonijiet u 
obbligazzjonijiet f'konformità mad-dritt 
tal-Unjoni.
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Emenda 38

Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Sabiex tiġi ggarantita l-protezzjoni 
xierqa tal-kredituri f'każijiet li fihom ma 
jkunux issodisfati bil-protezzjoni offruta 
mill-kumpanija fl-abbozz tat-termini tad-
diviżjoni transkonfinali, il-kredituri li 
jkunu ppreġudikati mid-diviżjoni 
transkonfinali jistgħu japplikaw mal-
awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva 
kompetenti tal-Istat Membru tal-
kumpanija li qed tiġi diviża għas-
salvagwardji li huma jqisu adegwati. 
Sabiex tiġi ffaċilitata l-valutazzjoni tal-
preġudizzju, ċertu preżunzjonijiet jenħtieġ 
li jiġu stipulati biex permezz tagħhom il-
kredituri jittieħdu li ma humiex 
preġudikati minn diviżjoni transkonfinali, 
fejn ir-risku ta' telf għall-kreditur ikun 
remot. Preżunzjoni jenħtieġ li tinħoloq 
meta rapport ta' espert indipendenti 
jikkonkludi li ma hemm ebda probabbiltà 
raġonevoli li l-kredituri jkunu preġudikati 
jew li l-kredituri jkunu offruti dritt ta' 
ħlas fuq il-bażi ta' kumpanija li tirriżulta 
mid-diviżjoni jew fuq il-bażi ta' terza 
persuna garanti b'valur ekwivalenti għall-
pretensjoni oriġinali tal-kreditur u li tista' 
tiġi ppreżentata fl-istess ġuriżdizzjoni bħal 
pretensjoni oriġinali. Il-protezzjoni tal-
kredituri pprovduta f'din id-Direttiva 
jenħtieġ li tkun mingħajr preġudizzju 
għal-liġijiet nazzjonali tal-Istat Membru 
tal-kumpanija li tkun qed tiġi diviża 
rigward il-pagament lil korpi pubbliċi, 
inklużi t-tassazzjoni jew il-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali.

imħassar
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Emenda 39

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.

imħassar
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Emenda 40

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 
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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. en

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Wara li jkunu rċivew ċertifikat ta' 
qabel id-diviżjoni, u wara li jivverifikaw li 
r-rekwiżiti ta' inkorporazzjoni tal-Istat 
Membru tal-kumpanija jew tal-kumpaniji 
reċipjenti ntlaħqu, l-awtoritajiet tal-Istat 
Membru tal-kumpaniji reċipjenti jenħtieġ 
li jirreġistraw il-kumpaniji fir-reġistri 
kummerċjali ta' dak l-Istat Membru. Hu 
biss wara din ir-reġistrazzjoni li l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tal-
kumpanija li qed tiġi diviża jenħtieġ li 
tneħħi lill-kumpanija mir-reġistru tagħha. 
L-akkuratezza tal-informazzjoni 
pprovduta miċ-ċertifikat ta' qabel id-
diviżjoni ma tistax tiġi kkontestata mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
tal-kumpaniji reċipjenti.
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Emenda 42

Proposta għal direttiva
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Bħala konsegwenza tad-diviżjoni 
transkonfinali, l-assi u l-obbligazzjonijiet 
tal-kumpanija li tkun qed tiġi diviża 
jenħtieġ li jiġu ttrasferiti lill-kumpaniji 
reċipjenti skont l-allokazzjoni speċifikata 
fl-abbozz tat-termini tad-diviżjoni u l-
membri tal-kumpanija li tkun qed tiġi 
diviża għandhom isiru membri tal-
kumpaniji reċipjenti jew jibqgħu membri 
fil-kumpanija li tkun qed tiġi diviża jew 
isiru membri tat-tnejn.

imħassar

Or. en

Emenda 43

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-
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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 tliet snin.

Or. en

Emenda 44

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.
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Emenda 45

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 u mergers transkonfinali, 
tad-dritt nazzjonali li għandu x'jaqsam mat-
taxxi tal-Istati Membri, jew is-
sottodiviżjonijiet territorjali jew 
amministrattivi tagħhom.

Or. en

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Minħabba li l-għan ta' din id-
Direttiva, jiġifieri li jiġu ffaċilitati u 
rregolati l-konverżjonijiet, il-mergers u d-
diviżjonijiet transkonfinali, ma jistax 
jinkiseb suffiċjentement mill-Istati 
Membri, iżda jista' jinkiseb aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, 
skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif inhu 
stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. F'konformità mal-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx 
lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex tilħaq 
dawk l-objettivi.

(60) Minħabba li l-għan ta' din id-
Direttiva, jiġifieri li jiġu ffaċilitati u 
rregolati l-konverżjonijiet u l-mergers
transkonfinali, ma jistax jinkiseb 
suffiċjentement mill-Istati Membri, iżda 
jista' jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif inhu stabbilit 
fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li hu meħtieġ biex tilħaq dawk l-
objettivi.
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Emenda 47

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 tirrispetta d-
drittijiet fundamentali u l-prinċipji 
rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod 
partikolari l-libertà ta' intrapriża (l-
Artikolu 16), id-dritt tal-ħaddiema għall-
informazzjoni u l-konsultazzjoni fi ħdan l-
impriża (l-Artikolu 24), id-dritt ta' 
negozjar u ta' azzjoni kollettiva (l-
Artikolu 28), il-protezzjoni f'każ ta' 
tkeċċija inġusta (l-Artikolu 30), 
kondizzjonijiet tax-xogħol ekwi u ġusti (l-
Artikolu 31), id-dritt għal rimedju effettiv 
u għal proċess ġust (l-Artikolu 47) u 
għandha tiġi implimentata skont dawk id-
drittijiet u l-prinċipji.

Or. en

Emenda 48

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. B'mod 
partikolari, din jenħtieġ li teżamina l-
impatt tagħha fuq id-drittijiet tal-
ħaddiema, l-aktar id-drittijiet ta' 
involviment tal-impjegati. 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 
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tipprovdi l-bażi għal valutazzjonijiet tal-
impatt għal miżuri ulterjuri possibbli.

__________________ __________________

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

Or. en

Emenda 49

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Artikolu 1a (ġdid)

L-interess tal-kumpanija

L-organu maniġerjali jew amministrattiv 
ta' kumpanija jassumi responsabbiltà 
sħiħa biex jiġġestixxi l-kumpanija fl-aħjar 
interessi tal-kumpanija, li jfisser li huwa 
jqis il-ħtiġijiet tal-azzjonisti, tal-impjegati 
u ta' partijiet ikkonċernati oħra, bl-għan 
li jinħoloq valur sostenibbli.

Or. en

Emenda 50

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-2) wara l-Artikolu 1, jiddaħħal l-
Artikolu 1(a) ġdid li ġej:

Artikolu 1a (ġdid)
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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

(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 hija rreġistrata fi Stat 
Membru tat-tluq f'forma ġuridika ta' 
kumpanija ta' Stat Membru tad-
destinazzjoni, u tittrasferixxi tal-anqas l-
uffiċċju rreġistrat tagħha fl-Istat Membru 
tad-destinazzjoni filwaqt li żżomm il-
personalità ġuridika tagħha;

(3) "Stat Membru tat-tluq" tfisser Stat 
Membru li fih kumpanija hija 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-
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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 
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 m'għandhomx valur 
nominali, tal-parità kontabbli tagħhom.

Il-liġijiet ta' Stat Membru jistgħu 
jipprevedu li merger permezz ta' 
akkwiżizzjoni tista' ssir ukoll meta 
kumpanija waħda jew aktar li qed jiġu 
akkwistati huma fi stat ta' likwidazzjoni, 
sakemm din l-għażla hi ristretta għal 
kumpaniji li għadhom ma bdewx 
jiddistribwixxu l-assi tagħhom lill-
azzjonisti.

(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 m'għandhomx valur nominali, 
tal-valur tal-parità kontabbli tagħhom.

Il-liġijiet ta' Stat Membru jistgħu 
jipprevedu li merger permezz tal-
formazzjoni ta' kumpanija ġdida tista' ssir 
ukoll meta kumpanija waħda jew aktar li 
qed itemmu l-eżistenza tagħhom ikunu fi 
stat ta' likwidazzjoni, dment li din l-għażla 
tiġi ristretta għal kumpaniji li għadhom 
ma bdewx jiddistribwixxu l-assi tagħhom 
lill-azzjonisti.
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(9) "merger" fil-Kapitolu II tat-
Titolu II tfisser operazzjoni li biha:

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

(b) żewġ kumpaniji jew aktar, meta 
jiġu xolti mingħajr likwidazzjoni, 
jitrasferixxu l-assi u l-obbligazzjonijiet 
kollha 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 jeċċedi 10 % tal-
valur nominali, jew, fin-nuqqas ta' valur 
nominali, tal-valur tal-parità kontabbli ta' 
dawk it-titoli jew l-ishma; jew

(c) kumpanija, meta tiġi xolta 
mingħajr likwidazzjoni, titrasferixxi l-assi 
u l-obbligazzjonijiet kollha 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-
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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 illi jieħdu 
d-deċiżjonijiet fi Stat Membru wieħed fi 
żmien, b'mod u b'kontenut li jippermetti 
lir-rappreżentanti tal-impjegati jwettqu 
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 fl-affarijiet tal-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, li tieħu vantaġġ mid-
dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni jew 
dak nazzjonali b'mod mhux xieraq jew 
frawdolenti, bħaċ-ċirkomvenzjoni tad-
drittijiet legali u kuntrattwali tal-
impjegati, tal-kredituri, tal-azzjonisti 
minoritarji, l-evitar ta' regoli dwar l-
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involviment tal-ħaddiema, pagamenti tas-
sigurtà soċjali, jew obbligi tat-taxxa 
normalment dovuti fuq il-profitti 
ġġenerati, 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".

Or. en

Emenda 51

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 
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).

imħassar

Or. en

Emenda 52

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86b imħassar

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu:
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(1) "kumpanija b'responsabbiltà 
limitata" minn hawn 'il quddiem imsejħa 
"kumpanija", tfisser kumpanija tat-tip 
elenkata fl-Anness II;

(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 reġistrata fil-
forma ġuridika tagħha qabel il-
konverżjoni transkonfinali;

(4) "Stat Membru tad-destinazzjoni" 
tfisser Stat Membru li fih kumpanija 
għandha tkun reġistrata 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 fformata ġdida fl-Istat 
Membru tad-destinazzjoni mid-data li fiha 
tidħol fis-seħħ il-konverżjoni 
transkonfinali.

Or. en

Emenda 53

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 

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

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 54

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 mal-frodi soċjali jew 
mal-ksur tad-drittijiet tal-ħaddiema u 
jkun hemm suspett li jkun sar tali frodi 
jew ksur;

Or. en

Emenda 55

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-kumpanija hija soġġetta għal 
kontrolli, spezzjonijiet jew 
investigazzjonijiet previsti fil-Kapitolu VI 
tad-Direttiva 2006/123/KE1a tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jew fid-
Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1b.

__________________

1a Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-
suq intern (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36-
68).
1b Id-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-
Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament 
ta' ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta' 
servizzi u li temenda r-Regolament (UE) 
Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni 
amministrattiva permezz tas-Sistema ta' 
Informazzjoni tas-Suq Intern ("ir-
Regolament tal-IMI") ĠU L 159, 
28.5.2014, p. 11-31.

Or. en

Emenda 56

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Mingħajr preġudizzju għall-
preżunzjoni ta' innoċenza applikabbli 
għall-proċedimenti kriminali, u drittijiet 
fundamentali oħra, kwalunkwe wieħed 
mid-diretturi tal-kumpanija huwa soġġett 
għal proċedimenti dixxiplinari, pieni 
kriminali jew ikun ġie skwalifikat bħala 
direttur fi kwalunkwe Stat Membru li fih 
l-kumpanija għandha l-operazzjonijiet. 
F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkunsidrat 
dan li ġej:

i. kundanni jew prosekuzzjonijiet kontinwi 
għal reat kriminali, b'mod partikolari 
reati li jaqgħu taħt il-liġijiet li jirregolaw 
l-attivitajiet bankarji, finanzjarji, tat-titoli, 
tal-assigurazzjoni jew li jikkonċernaw is-
swieq tat-titoli jew l-istrumenti finanzjarji 
jew ta' pagament, inklużi l-liġijiet dwar il-
ħasil tal-flus, il-korruzzjoni, il-
manipulazzjoni tas-suq jew l-abbuż minn 
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informazzjoni privileġġata u l-użura;

ii. reati ta' diżonestà, frodi jew kriminalità 
finanzjarja;

iii. reati tat-taxxa; u

iv. reati oħra li jaqgħu taħt il-leġiżlazzjoni 
relatata mal-kumpaniji, il-falliment, l-
insolvenza, il-liġi tax-xogħol jew il-
protezzjoni tal-konsumaturi;

v. miżuri attwali jew preċedenti rilevanti 
oħra meħuda minn kwalunkwe korp 
regolatorju jew professjonali għan-
nuqqas ta' konformità ma' kwalunkwe 
dispożizzjoni rilevanti li tirregola l-
attivitajiet bankarji, finanzjarji, tat-titoli 
jew tal-assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 57

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-
ftuħ tal-proċedimenti msemmija fil-punti 
(a), (b), (c) jew (d).

Or. en

Emenda 58

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 3. L-Istati Membri għandhom 
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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.

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, abbażi ta' 
fatturi oġġettivi li jkunu jistgħu jiġu 
aċċertati, l-istabbiliment attwali u t-twettiq 
ta' attività ekonomika ġenwina fl-Istat 
Membru tad-destinazzjoni għal perjodu 
indefinit.

Il-Kumpanija li twettaq il-konverżjoni 
transkonfinali għandha tiġi preżunta li 
jkollha stabbiliment attwali u li twettaq 
attività ekonomika ġenwina fl-Istat 
Membru tad-destinazzjoni fejn hija tkun 
tista' turi li għandha stabbiliment fiss 
f'dak l-Istat, li għandha d-dehra oġġettiva 
ta' permanenza, għandha korp 
maniġerjali u hija materjalment 
mgħammra biex twettaq negozju ma' 
partijiet terzi sabiex dawn tal-aħħar ma 
jkollhomx għalfejn jittrattaw direttament 
mal-korp prinċipali, li jkun qiegħed barra 
l-pajjiż, iżda jkunu jistgħu jwettqu 
negozju fil-post tan-negozju li 
jikkostitwixxi l-istabbiliment.

Or. en

Emenda 59

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-

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

abbozz tat-termini tal-konverżjoni 
transkonfinali. Jekk il-kumpanija tkun 
soġġetta għal rappreżentazzjoni tal-
impjegati fil-livell tal-bord, dan il-bord 
għandu jiġi inkluż fid-deċiżjoni dwar l-
abbozz tat-termini skont il-liġi u l-prattika 
nazzjonali. L-abbozz tat-termini ta' 
konverżjoni transkonfinali għandu jinkludi 
tal-anqas dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 60

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, il-post 
tal-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija fl-Istat 
Membru tat-tluq;

Or. en

Emenda 61

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

(d a) informazzjoni ddettaljata dwar it-
trasferiment tal-amministrazzjoni ċentrali 
jew il-post prinċipali tan-negozju;

Or. en
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Emenda 62

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 salarju, bonus 
addizzjonali relatati mal-konverżjoni jew 
vantaġġ ieħor speċjali mogħti lill-membri 
tal-organu amministrattiv, maniġerjali, 
superviżorju jew ta' kontroll tal-kumpanija 
konvertita;

Or. en

Emenda 63

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) il-konsegwenzi tal-konverżjoni 
transkonfinali għall-impjegati, inklużi t-
tibdiliet li x'aktarx se jsiru fil-forza tax-
xogħol, fl-organizzazzjoni tagħha, jew fid-
deskrizzjoni tax-xogħol jew fil-post ta' 
kollokamenti speċifiċi u l-konsegwenzi 
għall-impjegati li jwettqu tali 
kollokamenti inklużi s-sussidjarji u l-
fergħat tagħha li jinsabu fi ħdan l-Istati 
Membri, li jwettqu konverżjoni 
transkonfinali;

Or. en

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
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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) ir-riperkussjonijiet li x'aktarx 
ikollha l-konverżjoni transkonfinali fuq l-
impjieg, informazzjoni dwar il-proċeduri li 
bihom jiġu ddeterminati arranġamenti 
għall-involviment tal-impjegati fid-
definizzjoni tad-drittijiet tagħhom għall-
informazzjoni, il-konsultazzjoni u l-
parteċipazzjoni fil-kumpanija konvertita 
huma ddeterminati skont mal-Artikolu 86l 
u fuq l-għażliet possibbli għat-tali 
arranġamenti.

Or. en

Emenda 65

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Qabel ma l-organu maniġerjali 
jew amministrattiv jiddeċiedi dwar l-
abbozz tat-termini ta' konverżjoni 
transkonfinali, il-Kunsill tax-Xogħlijiet
Ewropew u r-rappreżentanti tal-impjegati 
tal-kumpanija li twettaq il-konverżjoni 
transkonfinali jew, meta ma jkun hemm l-
ebda rappreżentant bħal dan, l-impjegati 
nfushom u t-trade unions irrappreżentati 
jenħtieġ li jiġu infurmati u kkonsultati 
dwar it-trasferiment propost skont l-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/14/KE1a.

__________________

1a 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 
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Ewropea - Dikjarazzjoni konġunta tal-
Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni dwar ir-rappreżentanza tal-
ħaddiema (ĠU L 80, 23.3.2002, p. 29–
34.).

Or. en

Emenda 66

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. Fl-istess ħin, dan ir-rapport 
għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni 
b'mod simili wkoll tal-Kunsill tax-
Xogħlijiet Ewropew u 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 tal-kumpanija.

Or. en

Emenda 67

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-

imħassar
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konverżjoni transkonfinali jkunu qablu li 
jirrinunzjaw għal dan ir-rekwiżit.

Or. en

Emenda 68

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) l-implikazzjonijiet tal-konverżjoni 
transkonfinali għar-relazzjonijiet tax-
xogħol u l-involviment tal-impjegati, kif 
ukoll il-miżuri li għandhom jittieħdu 
sabiex dawn jiġu ssalvagwardjati;

Or. en

Emenda 69

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) kwalunkwe tibdil materjali fil-
kundizzjonijiet tal-impjieg, inkluż permezz 
ta' ftehimiet kollettivi, u fil-lokalitajiet tal-
post tan-negozju tal-kumpanija;

Or. en

Emenda 70

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 71

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) informazzjoni dwar il-proċeduri li 
bihom jiġu ddeterminati l-arranġamenti 
għad-drittijiet ta' informazzjoni, ta' 
konsultazzjoni u ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati fil-kumpanija konvertita li 
tirriżulta skont id-dispożizzjonijiet ta' din 
id-direttiva;

Or. en

Emenda 72

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 73

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) Id-drittijiet u r-rimedji disponibbli 
għall-membri li jopponu l-konverżjoni;

Or. en

Emenda 74

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Qabel ma l-organu maniġerjali 
jew amministrattiv jiddeċiedi dwar ir-
rapport għall-membri, ir-rappreżentanti 
tal-impjegati tal-kumpanija li twettaq il-
konverżjoni transkonfinali jew, meta ma 
jkun hemm l-ebda rappreżentant, l-
impjegati nfushom, jenħtieġ li jiġu 
infurmati u kkonsultati dwar it-
trasferiment propost skont l-Artikolu 4 
tad-Direttiva 2002/14/KE1a.

__________________

1a 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 - Dikjarazzjoni konġunta tal-
Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni dwar ir-rappreżentanza tal-
ħaddiema, ĠU L 80, 23.3.2002, p. 29–34.

Or. en
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Emenda 75

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni, tal-anqas b'mod elettroniku, 
tal-Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew 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 mhux 
anqas minn xahrejn qabel id-data tal-
laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 86i. 
B'mod simili, dan ir-rapport għandu 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni wkoll tat-
trade unions irrappreżentati fil-
kumpanija, kif ukoll tal-membri tal-
kumpanija li tagħmel il-konverżjoni 
transkonfinali.

Or. en

Emenda 76

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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 

4. L-organu maniġerjali jew 
amministrattiv tal-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni transkonfinali jitlob li tingħata
opinjoni mingħand ir-rappreżentanti tal-
impjegati tiegħu fi żmien xahar jew, fejn 
ma jkun hemm l-ebda rappreżentant bħal 
dan, mingħand l-impjegati nfushom, kif 
previst fil-liġi nazzjonali. Il-membri 
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informati dwar dan u dik l-opinjoni 
għandha tiġi mehmuża ma' dak ir-rapport.

għandhom ikunu informati dwar dan u dik 
l-opinjoni għandha tiġi mehmuża ma' dak 
ir-rapport

Or. en

Emenda 77

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86g Artikolu 86g

Eżami minn espert indipendenti Eżami mill-awtorità kompetenti

Or. en

Emenda 78

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kumpanija li twettaq il-konverżjoini 
transkonfinali tapplika, mhux anqas minn 
xahrejn qabel id-data tal-laqgħa ġenerali 
msemmija fl-Artikolu 86i, mal-awtorità 
kompetenti maħtura skont l-Artikolu 
86m(1), biex taħtar espert biex jeżamina u 
jivvaluta l-abbozz ta' termini tal-
konverżjoni transkonfinali kif ukoll ir-
rapporti msemija fl-Artikoli 86e u 86f, 
soġġett għall-kundizzjoni stabbilita fil-
paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kumpanija li twettaq il-konverżjoini 
transkonfinali tapplika, mhux anqas minn 
xahrejn qabel id-data tal-laqgħa ġenerali 
msemmija fl-Artikolu 86i, mal-awtorità 
kompetenti maħtura skont l-Artikolu 
86m(1), biex dik l-awtorità tivvaluta l-
abbozz ta' termini tal-konverżjoni 
transkonfinali kif ukoll ir-rapporti msemija 
fl-Artikoli 86e u 86f, soġġett għall-
kundizzjoni stabbilita fil-paragrafu 6 ta' 
dan l-Artikolu.

Or. en
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Emenda 79

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86g – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni għall-ħatra ta' espert
għandha tkun akkumpanjata b'li ġej:

L-applikazzjoni għall-valutazzjoni
għandha tiġi akkumpanjata minn dawn li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 80

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità kompetenti għandha 
taħtar espert indipendenti fi żmien ħamest 
ijiem tax-xogħol mill-applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 u mill-wasla 
tal-abbozz tat-termini u tar-rapporti. L-
espert għandu jkun indipendenti mill-
kumpanija li tagħmel il-konverżjoni 
transkonfinali u jista' jkun persuna fiżika 
jew ġuridika skont il-liġi tal-Istat Membru 
tat-tluq. L-Istati Membri għandhom iqisu, 
meta jivvalutaw l-indipendenza tal-espert, 
il-qafas stabbilit fl-Artikoli 22 u 22b tad-
Direttiva 2006/43/KE.

imħassar

Or. en

Emenda 81

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-espert għandu jfassal rapport 
bil-miktub li tal-anqas jipprovdi:

3. Wara li tikkonsulta l-partijiet terzi 
b'interess motivat fil-konverżjoni tal-
kumpanija, l-awtorità kompetenti 
għandha tfassal rapport bil-miktub li tal-
anqas jipprovdi:

Or. en

Emenda 82

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-espert indipendenti jkun 
intitolat jikseb mingħand il-kumpanija li 
twettaq il-konverżjoni transkonfinali l-
informazzjoni u d-dokumenti rilevanti 
kollha kif ukoll jwettaq l-
investigazzjonijiet neċessarji kollha biex 
jivverifika l-elementi kollha tal-abbozz tat-
termini jew tar-rapporti maniġerjali. L-
espert għandu jkun intitolat jirċievi wkoll 
kummenti u opinjonijiet mingħand ir-
rappreżentanti tal-impjegati tal-kumpanija, 
jew, meta ma jkun hemm l-ebda 
rappreżentant bħal dan, mingħand l-
impjegati nfushom u, anki mingħand il-
kredituri u l-membri tal-kumpanija.

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti tkun 
intitolata tikseb mingħand il-kumpanija li 
twettaq il-konverżjoni transkonfinali l-
informazzjoni u d-dokumenti rilevanti 
kollha kif ukoll twettaq l-
investigazzjonijiet neċessarji kollha biex 
tivverifika l-elementi kollha tal-abbozz tat-
termini jew tar-rapporti maniġerjali. Barra 
minn hekk, l-awtorità kompetenti 
għandha tkun tista', fejn ikun meħtieġ, 
tressaq xi mistoqsijiet lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tad-
destinazzjoni, u għandha tkun intitolata 
tirċievi wkoll kummenti u opinjonijiet 
mingħand ir-rappreżentanti tal-impjegati 
tal-kumpanija, jew, meta ma jkun hemm l-
ebda rappreżentant bħal dan, mingħand l-
impjegati nfushom u, anki mingħand il-
kredituri u l-membri tal-kumpanija.

Or. en
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Emenda 83

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86g – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni sottomessa lill-
espert indipendenti, tista' tintuża biss 
għall-fini ta' abbozzar tar-rapport tagħhom 
u tal-istess informazzjoni kunfidenzjali, 
inklużi s-sigrieti kummerċjali, u li ma tiġix 
ddivulgata. Fejn xieraq, l-espert jista' 
jissottometti dokument separat li jkollu t-
tali informazzjoini kunfidenzjali lill-
awtorità kompetenti maħtura skont l-
Artikolu 86m(1), u dan id-dokument 
separat għandu jkun disponibbli għall-
kumpanija li twettaq il-konverżjoni 
transkonfinali mingħajr ma jiġi żvelat lil 
xi parti oħra.

5. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni sottomessa lill-
awtorità kompetenti, tista' tintuża biss 
għall-fini ta' abbozzar tar-rapport tagħhom 
u tal-istess informazzjoni kunfidenzjali, 
inklużi s-sigrieti kummerċjali, u li ma tiġix 
ddivulgata, ħlief lir-rappreżentanti tal-
impjegati skont il-liġi u l-prattika 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 84

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom 
jeżentaw lil l-intrapriżi "mikro" u l-
"intrapriżi żgħar" kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE (**) mid-dispożizzjonijiet ta' 
dan l-Artikolu.

imħassar

Or. en
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Emenda 85

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86ga (ġdid)

In-nuqqas ta' preklużjoni

Id-deċiżjoni li jinħareġ ċertifikat ta' qabel 
il-konverżjoni mill-awtorità kompetenti 
tal-istat tat-tluq jew kwalunkwe 
approvazzjoni mill-awtorità ekwivalenti fl-
istat tad-destinazzjoni m'għandhiex 
tipprekludi kwalunkwe proċedura jew 
deċiżjoni sussegwenti mill-awtoritajiet 
f'dawk l-istati pereżempju fir-rigward tat-
tassazzjoni.

Or. en

Emenda 86

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) avviż li jinforma lill-membri, lill-
kredituri u lill-impjegati tal-kumpanija li 
jwettqu l-konverżjoni transkonfinali li 
dawn jistgħu jissottomettu, qabel id-data 
tal-laqgħa ġenerali, kummenti dwar id-
dokumenti msemmija fil-punti (a) u (b) tal-
ewwel subparagrafu lill-kumpanija u lill-
awtorità kompetenti maħtura f'konformità 
mal-Artikolu 86m(1).

(c) avviż li jinforma lill-membri, lill-
kredituri u lill-impjegati tal-kumpanija jew 
lit-trade unions li jwettqu l-konverżjoni 
transkonfinali li dawn jistgħu jissottomettu, 
qabel id-data tal-laqgħa ġenerali, kummenti 
dwar id-dokumenti msemmija fil-punti (a) 
u (b) tal-ewwel subparagrafu lill-
kumpanija u lill-awtorità kompetenti 
maħtura f'konformità mal-Artikolu 86m(1).

Or. en



PE625.524v02-00 64/97 PR\1161004MT.docx

MT

Emenda 87

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86h – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, f'każijiet ta' suspett ġenwin ta' 
frodi fuq il-bażi ta' motivazzjonijiet 
raġonevoli, l-Istati Membri jistgħu jitolbu 
preżenza fiżika quddiem awtorità 
kompetenti.

Madankollu, f'każijiet ta' suspett ta' frodi 
fuq il-bażi ta' motivazzjonijiet raġonevoli, 
l-Istati Membri jistgħu jitolbu preżenza 
fiżika quddiem awtorità kompetenti.

Or. en

Emenda 88

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara li tittieħed nota tar-rapporti 
msemmija fl-Artikoli 86e, 86f u 86g, fejn 
applikabbli, fil-laqgħa ġenerali tal-
kumpanija li tagħmel il-konverżjoni 
għandu jiġi deċiż, permezz ta' riżoluzzjoni, 
jekk l-abbozz tat-termini tal-konverżjoni 
transkonfinali għandux jiġi approvat. Il-
kumpanija għandha tinforma lill-awtorità 
kompetenti maħtura f'konformità mal-
Artikolu 86m(1) bid-deċiżjoni tal-laqgħa 
ġenerali.

1. Wara li tittieħed nota tar-rapporti 
msemmija fl-Artikoli 86e, 86f u 86g, fejn 
applikabbli, fil-laqgħa ġenerali tal-
kumpanija li tagħmel il-konverżjoni 
għandu jiġi deċiż, permezz ta' riżoluzzjoni, 
jekk l-abbozz tat-termini tal-konverżjoni 
transkonfinali għandux jiġi approvat. 
Qabel ma tittieħed deċiżjoni, ir-
rappreżentanti tal-impjegati fil-kumpanija 
jeħtiġilhom ikunu ġew infurmati u 
kkonsultati fi żmien xieraq li ppermetta li 
l-opinjoni tal-impjegati titqies skont id-
Direttiva 2002/14/KE1a, u fejn applikabbli 
d-Direttivi 2009/98/KE1b u 2001/86/KE1c.
Il-kumpanija għandha tinforma lill-awtorità 
kompetenti maħtura f'konformità mal-
Artikolu 86m(1) bid-deċiżjoni tal-laqgħa 
ġenerali.

__________________

1a Id-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Marzu 2002 li tistabbilixxi qafas 
ġenerali dwar l-informazzjoni u l-
konsultazzjoni tal-impjegati fil-Komunità 
Ewropea - Dikjarazzjoni konġunta tal-
Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni dwar ir-rappreżentanza tal-
ħaddiema, ĠU L 80, 23.3.2002, p. 29–34.
1b Id-Direttiva tal-Kummissjoni 
2009/98/KE tal-4 ta' Awwissu 2009 li 
temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex 
tinkludi l-ossidu boriku bħala sustanza 
attiva fl-Anness I għaliha, ĠU L 203, 
5.8.2009, p. 58–61.

1c Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/86/KE tat-
8 ta' Ottubru 2001 li tissupplimenta l-
Istatut għal kumpanija Ewropea rigward 
l-involviment tal-ħaddiema, ĠU L 294, 
10.11.2001, p. 22–32.

Or. en

Emenda 89

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86l Artikolu 86l

Parteċipazzjoni tal-impjegati Informazzjoni, konsultazzjoni u 
parteċipazzjoni tal-impjegati

Or. en

Emenda 90

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 861 – paragrafu -1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. Meta l-organi maniġerjali jew 
amministrattivi tal-kumpaniji parteċipanti 
jfasslu pjan sabiex iwettqu konverżjoni, 
dawn għandhom mill-aktar fis possibbli 
wara li jippubblikaw it-termini tal-abbozz 
tal-konverżjoni, jieħdu l-passi meħtieġa, 
inkluż li jipprovdu informazzjoni dwar l-
identità tal-kumpaniji parteċipanti, is-
sussidjarji jew l-istabbilimenti 
kkonċernati, u l-għadd ta' impjegati 
tagħhom, biex jibdew in-negozjati mar-
rappreżentanti tal-impjegti tal-kumpaniji 
dwar l-arranġamenti għall-involviment 
tal-impjegati fil-kumpanija jew fil-
kumpaniji li tirriżulta/jirriżultaw mill-
konverżjoni.

Or. en

Emenda 91

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 861 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Madankollu, ir-regoli fis-seħħ li 
jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tal-
impjegati, jekk jeżistu, fl-Istat Membru 
tad-destinazzjoni, ma għandhomx 
japplikaw, meta l-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni jkollha, fis-sitt xhur ta' qabel 
il-pubblikazzjoni tal-abbozz tat-termini tal-
konverżjoni transkonfinali kif imsemmi fl-
Artikolu 86d ta' din id-Direttiva, għadd 
medju ta' impjegati ekwivalenti għal 
tmenin fil-mija tal-livell limitu applikabbli, 
stipulat mill-liġi tal-Istat Membru tat-tluq, 
li jiskatta l-parteċipazzjoni tal-impjegati 
skont it-tifsira tal-punt (k) tal-Artikolu 2 
tad-Direttiva 2001/86/KE, jew meta l-liġi 
nazzjonali tal-Istat Membru tad-

2. Madankollu, ir-regoli fis-seħħ li 
jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tal-
impjegati, jekk jeżistu, fl-Istat Membru 
tad-destinazzjoni, ma għandhomx 
japplikaw, meta l-kumpanija li tagħmel il-
konverżjoni jkollha, fis-sitt xhur ta' qabel 
il-pubblikazzjoni tal-abbozz tat-termini tal-
konverżjoni transkonfinali kif imsemmi fl-
Artikolu 86d ta' din id-Direttiva, għadd 
medju ta' impjegati ekwivalenti għal żewġ 
terzi tal-livell limitu applikabbli, stipulat 
mill-liġi tal-Istat Membru tat-tluq, li 
jiskatta l-parteċipazzjoni tal-impjegati 
skont it-tifsira tal-punt (k) tal-Artikolu 2 
tad-Direttiva 2001/86/KE, jew meta l-liġi 
nazzjonali tal-Istat Membru tad-
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destinazzjoni ma tistipulax dan: destinazzjoni ma tistipulax dan:

Or. en

Emenda 92

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 861 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ma tipprevedix għal tal-anqas l-
istess livell ta' parteċipazzjoni tal-impjegati 
kif operata fil-kumpanija qabel il-
konverżjoni, imkejla b'referenza għall-
proporzjon ta' rappreżentanti tal-impjegati 
fost il-membri tal-organu amministrattiv 
jew superviżorju jew il-kumitati tagħhom 
jew tal-grupp maniġerjali li jkopri l-
unitajiet tal-profitt tal-kumpanija, soġġetti 
għar-rappreżentazzjoni tal-impjegati; jew

(a) ma tipprevedix għal tal-anqas l-
istess livell u elementi ta' parteċipazzjoni 
tal-impjegati kif operata fil-kumpanija 
qabel il-konverżjoni, imkejla b'referenza 
għall-proporzjon ta' rappreżentanti tal-
impjegati fost il-membri tal-organu 
amministrattiv jew superviżorju jew il-
kumitati tagħhom jew tal-grupp 
maniġerjali li jkopri l-unitajiet tal-profitt 
tal-kumpanija, soġġetti għar-
rappreżentazzjoni tal-impjegati; jew

Or. en

Emenda 93

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 861 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każijiet imsemmija fil-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, il-
parteċipazzjoni tal-impjegati fil-kumpanija 
konvertita u l-involviment tagħhom fid-
definizzjoni ta' drittijiet bħal dawn 
għandhom ikunu regolati mill-Istati 
Membri, mutatis mutandis u soġġetti għall-
paragrafi minn 4 sa 7 ta' dan l-Artikolu, 
f'konformità mal-prinċipji u mal-proċeduri 

3. L-informazzjoni, il-konsultazzjoni 
u l-parteċipazzjoni tal-impjegati fil-
kumpanija konvertita u l-involviment 
tagħhom fid-definizzjoni ta' tali drittijiet
fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2 ta' 
dan l-Artikolu, il-parteċipazzjoni tal-
impjegati fil-kumpanija konvertita u l-
involviment tagħhom fid-definizzjoni ta' 
drittijiet bħal dawn għandhom ikunu 
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stipulati fl-Artikolu 12(2), (3) u (4) tar-
Regolament (KE) Nru 2157/2001 u fid-
dispożizzjonijiet li ġejjin tad-Direttiva 
2001/86/KE:

regolati mill-Istati Membri, mutatis 
mutandis u soġġetti għall-paragrafi minn 4 
sa 7 ta' dan l-Artikolu, f'konformità mal-
prinċipji u mal-proċeduri stipulati fl-
Artikolu 12(2), (3) u (4) tar-Regolament 
(KE) Nru 2157/2001 u fid-dispożizzjonijiet 
li ġejjin tad-Direttiva 2001/86/KE:

Or. en

Emenda 94

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 861 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-Artikolu 4(1), l-Artikolu 4(2)(a), 
(g) u (h), l-Artikolu 4(3) u l-Artikolu 4(4);

(b) l-Artikolu 4(1), l-Artikolu 4(2)(a),
(b), (c), (d), (e), (g) u (h), l-Artikolu 4(3) u 
l-Artikolu 4(4);

Or. en

Emenda 95

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 861 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-punt (a) tal-Parti 3 tal-Anness. (g) l-Anness.

Or. en

Emenda 96

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta jkunu qed jirregolaw il-
prinċipji u l-proċeduri imsemmija fil-
paragrafu 3, l-Istati Membri:

4. Meta jkunu qed jirregolaw il-
prinċipji u l-proċeduri imsemmija fil-
paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-regoli tal-parteċipazzjoni tal-
impjegati li kienu japplikaw qabel il-
konverżjoni transkonfinali jibqgħu 
japplikaw sad-data tal-applikazzjoni ta' kull 
regola sussegwenti maqbula, jew fin-
nuqqsas ta' regoli maqbula, sal-
applikazzjoni tar-regoli prestabbiliti skont 
il-punt (a) tal-Parti 3 tal-Anness.

(a) għandhom jagħtu lill-korp speċjali 
tan-negozjar id-dritt li jiddeċiedi, 
b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 
tiegħu li jirrappreżentaw tal-anqas żewġ 
terzi mill-impjegati, li ma jiftaħx negozjati 
jew li jtemm in-negozjati diġà miftuħa u li 
jibbaża fuq ir-regoli dwar il-
parteċipazzjoni fis-seħħ fl-Istat Membru 
tad-destinazzjoni;

(b) jistgħu, fil-każ meta, wara 
negozjati preċedenti, japplikaw regoli 
standard għall-parteċipazzjoni u, minkejja 
tali regoli, jiddeċiedu li jillimitaw il-
proporzjon ta' rappreżentanti tal-
impjegati fl-organu amministrativ tal-
kumpanija konvertita. Madankollu, jekk 
fil-kumpanija li twettaq il-konverżjoni r-
rappreżentanti tal-impjegati 
jikkostitwixxu tal-anqas terz mill-bord 
amministrattiv jew superviżorju, il-
limitazzjoni qatt ma tista' tirriżulta fi 
proporzjon iżgħar minn terz ta' 
rappreżentanti tal-impjegati fl-organu 
amministrattiv;

(c) għandhom jiżguraw li r-regoli tal-
parteċipazzjoni tal-impjegati li kienu 
japplikaw qabel il-konverżjoni 
transkonfinali jibqgħu japplikaw sad-data 
tal-applikazzjoni ta' kull regola 
sussegwenti maqbula, jew fin-nuqqsas ta' 
regoli maqbula, sal-applikazzjoni tar-regoli 
prestabbiliti skont il-punt (a) tal-Parti 3 tal-
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Anness.

Or. en

Emenda 97

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86l – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta l-kumpanija konvertita tkun 
qed topera taħt sistema ta' parteċipazzjoni 
tal-impjegati, din il-kumpanija għandha 
tkun obbligata tieħu miżuri biex tiżgura li 
d-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-impjegati 
jkunu protetti fil-każ ta' kwalunkwe 
merger, diviżjoni jew konverżjoni 
transkonfinali jew domestika sussegwenti 
għal perjodu ta' tliet snin wara li tidħol fis-
seħħ il-konverżjoni transkonfinali, billi 
tapplika mutatis mutandis ir-regoli 
stabbiliti fil-paragrafi minn 1 sa 6.

7. Meta l-kumpanija konvertita tkun 
qed topera taħt sistema ta' parteċipazzjoni 
tal-impjegati, din il-kumpanija għandha 
tkun obbligata tieħu miżuri biex tiżgura li 
d-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-impjegati 
jkunu protetti wkoll fil-każ ta' kwalunkwe 
merger, diviżjoni jew konverżjoni 
transkonfinali jew domestika sussegwenti 
għal perjodu ta' għaxar snin wara li tidħol 
fis-seħħ il-konverżjoni transkonfinali, billi 
tapplika mutatis mutandis ir-regoli 
stabbiliti fil-paragrafi minn 1 sa 3.

Or. en

Emenda 98

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 861 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw, skont l-Artikolu 6 tad-
Direttiva 2002/14/KE1a li r-rappreżentanti 
tal-impjegati, meta jwettqu l-funzjonijiet 
tagħhom, igawdu protezzjoni u garanziji 
xierqa sabiex dawn ikunu jistgħu jwettqu 
kif suppost id-dmirijiet li jkunu ġew 
assenjati lilhom.
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__________________

1a 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 - Dikjarazzjoni konġunta tal-
Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni dwar ir-rappreżentanza tal-
ħaddiema, ĠU L 80, 23.3.2002, p. 29–34.

Or. en

Emenda 99

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 861 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. L-Istati Membri għandhom 
jipprevedu miżuri xierqa fil-każ ta' 
nuqqas ta' konformità mad-
dispożizzjonijiet f'dan l-Artikolu mill-
kumpanija li tikkonverti. B'mod 
partikolari, dawn għandhom jiżguraw li 
jkun hemm disponibbli proċeduri 
amministrattivi jew ġudizzjarji xierqa biex 
l-obbligi li jirriżultaw minn din id-
Direttiva jkunu jistgħu jiġu infurzati.

Or. en

Emenda 100

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 861 – paragrafu 8b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8 b. L-Istati Membri għandhom 
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jipprevedu wkoll sanzjonijiet xierqa li 
għandhom jiġu applikati fil-każ ta' ksur 
ta' dan l-Artikolu mill-kumpanija li 
tikkonverti. Dawn is-sanzjonijiet iridu 
jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Or. en

Emenda 101

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 861 – paragrafu 8c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8c. Skont l-applikabbiltà tal-
Artikolu 86l(3) tal-ewwel każ imsemmi fil-
pargarafu 2, hekk kif jinqabeż il-livell 
limitu tal-Istat Membru tat-tluq, jeħtieġ li 
jibdew negozjati ġodda skont id-
dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-
Artikolu. Differenti mill-Artikolu 86l(5), 
ir-regoli standard jirreferu għal-livell tal-
parteċipazzjoni tal-impjegati li jkun 
legalment previst għall-kumpanija fil-
pajjiż ta' oriġini 'l fuq mil-livell limitu 
kieku l-kumpanija ma wettqitx il-
konverżjoni transkonfinali.

Or. en

Emenda 102

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
awtorità nazzjonali kompetenti biex 
tiskrutinizza l-legalità tal-konverżjoni 

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
qorti, in-nutar jew awtorità kompetenti
oħra biex jiskrutinizzaw il-legalità tal-
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transkonfinali fir-rigward ta' dik il-parti tal-
proċedura li hi regolata mil-liġi tal-Istat 
Membru tat-tluq u toħroġ ċertifikat ta' 
qabel il-konverżjoni li jattesta l-konformità
mal-kundizzjonijiet rilevanti kollha u t-
tlestija xierqa tal-atti u tal-formalitajiet 
kollha fl-Istat Membru tat-tluq.

konverżjoni transkonfinali fir-rigward ta' 
dik il-parti tal-proċedura li hi regolata mil-
liġi tal-Istat Membru tat-tluq u joħorġu
ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni li jattesta 
l-konformità mal-kundizzjonijiet rilevanti 
kollha u t-tlestija xierqa tal-atti u tal-
formalitajiet kollha fl-Istat Membru tat-
tluq.

Or. en

Emenda 103

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, fil-każijiet ta' suspett ġenwin
ta' frodi fuq il-bażi ta' motivazzjonijiet 
raġonevoli, l-Istati Membri jistgħu jitolbu 
preżenza fiżika quddiem awtorità 
kompetenti fejn tkun meħtieġa l-
preżentazzjoni tal-informazzjoni u d-
dokumenti rilevanti.

Madankollu, fil-każijiet ta' suspett ta' frodi 
fuq il-bażi ta' motivazzjonijiet raġonevoli, 
l-Istati Membri jistgħu jitolbu preżenza 
fiżika quddiem awtorità kompetenti fejn 
tkun meħtieġa l-preżentazzjoni tal-
informazzjoni u d-dokumenti rilevanti.

Or. en

Emenda 104

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86m – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-valutazzjoni mill-awtorità 
kompetenti ssir fi żmien xahar mid-data 
tar-riċevuta tal-informazzjoni li 
tikkonċerna l-approvazzjoni tal-
konverżjoni mil-laqgħa ġenerali tal-

7. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-valutazzjoni mill-awtorità 
kompetenti ssir fi żmien tliet xhur mid-
data tar-riċevuta tal-informazzjoni li 
tikkonċerna l-approvazzjoni tal-
konverżjoni mil-laqgħa ġenerali tal-
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kumpanija. Għandu jkollhom wieħed mir-
riżultati li ġejjin:

kumpanija. Għandu jkollhom wieħed mir-
riżultati li ġejjin:

Or. en

Emenda 105

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 86m – paragrafu 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk l-awtorità kompetenti jkollha 
tħassib serju li konverżjoni transkonfinali 
jikkostitwixxi arranġament artifiċjali 
msemmija fl-Artikolu 86c(3), tista' 
tiddeċiedi li twettaq valutazzjoni fil-fond 
skont l-Artikolu 86n u għandha tinforma 
lill-kumpanija dwar id-deċiżjoni tagħha li 
twettaq tali valutazzjoni u l-eżitu 
sussegwenti.

(c) jekk l-awtorità kompetenti jkollha 
tħassib serju li konverżjoni transkonfinali 
tikkostitwixxi arranġament artifiċjali, hija 
għandha twettaq valutazzjoni fil-fond 
skont l-Artikolu 86n u għandha tinforma 
lill-kumpanija dwar id-deċiżjoni tagħha li 
twettaq tali valutazzjoni u l-eżitu 
sussegwenti.

Or. en

Emenda 106

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw sabiex jiġi vvalutat jekk 
konverżjoni transkonfinali tikkostitwixxix 
arranġament artifiċjali fis-sens tal-
Artikolu 86c(3), li l-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru tat-tluq twettaq 
valutazzjoni fil-fond tal-fatti u ċ-
ċirkostanzi rilevanti kollha u għandha tieħu 
kont ta' mill-inqas dawn li ġejjin: il-
karatteristiċi tal-istabbiliment fl-Istat 

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw sabiex jiġi vvalutat jekk 
konverżjoni transkonfinali tikkostitwixxix 
arranġament artifiċjali, li l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tat-tluq 
twettaq valutazzjoni fil-fond tal-fatti u ċ-
ċirkostanzi rilevanti kollha u għandha tieħu 
kont ta' mill-inqas dawn li ġejjin: il-
karatteristiċi tal-istabbiliment fl-Istat 
Membru tad-destinazzjoni, inklużi s-settur, 
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Membru tad-destinazzjoni, inklużi l-
intenzjoni, is-settur, l-investiment, il-
fatturat nett u l-profitt jew telf, in-numru ta' 
impjegati, il-kompożizzjoni tal-karta tal-
bilanċi, ir-residenza tat-taxxa, l-assi u fejn 
jinsabu, il-post tax-xogħol normali tal-
impjegati u ta' gruppi speċifiċi ta' 
impjegati, il-post fejn huma dovuti l-
kontribuzzjonijiet soċjali u r-riskji 
kummerċjali assunti mill-kumpanija 
konvertita fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni u fl-Istat Membru tat-tluq.

l-investiment, il-fatturat nett u l-profitt jew 
telf, in-numru ta' impjegati, il-
kompożizzjoni tal-karta tal-bilanċi, ir-
residenza tat-taxxa, l-assi u fejn jinsabu, il-
post tax-xogħol normali tal-impjegati u ta' 
gruppi speċifiċi ta' impjegati, il-post fejn 
huma dovuti l-kontribuzzjonijiet soċjali u 
r-riskji kummerċjali assunti mill-kumpanija 
konvertita fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni u fl-Istat Membru tat-tluq.

Or. en

Emenda 107

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta l-awtorità kompetenti 
msemmija fil-paragrafu 1 tiddeċiedi li 
tagħmel valutazzjoni fil-fond, din tkun 
tista' tisma' lill-kumpanija u lill-partijiet 
kollha li jkunu ppreżentaw kummenti skont 
l-Artikolu 86h(1)(c) f'konformità mal-liġi 
nazzjonali. L-awtoritajiet kompetenti li 
hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1 
jistgħu jisimgħu wkoll lil xi terza persuna 
oħra f'konformità mal-liġi nazzjonali. L-
awtorità kompetenti għandha tieħu d-
deċiżjoni finali tagħha rigward il-kwistjoni 
taċ-ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni fi 
żmien xahrejn mill-bidu tal-valutazzjoni 
fil-fond.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta l-awtorità kompetenti 
msemmija fil-paragrafu 1 tiddeċiedi li 
tagħmel valutazzjoni fil-fond, din tkun 
tista' tisma' lill-kumpanija u lill-partijiet 
kollha li jkunu ppreżentaw kummenti skont 
l-Artikolu 86h(1)(c) f'konformità mal-liġi 
nazzjonali. L-awtoritajiet kompetenti li 
hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1 
jistgħu jisimgħu wkoll lil xi terza persuna 
oħra f'konformità mal-liġi nazzjonali. L-
awtorità kompetenti għandha tieħu d-
deċiżjoni finali tagħha rigward il-kwistjoni 
taċ-ċertifikat ta' qabel il-konverżjoni fi 
żmien ħames xhur mill-bidu tal-
valutazzjoni fil-fond.

Or. en
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Emenda 108

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità kompetenti biex tiskrutinizza l-
legalità tal-konverżjoni transkonfinali fir-
rigward ta' dik il-parti tal-proċedura li hi 
regolata mil-liġi tal-Istat Membru tad-
destinazzjoni u tapprova l-konverżjoni
transkonfinali fejn il-konverżjoni hi 
konformi mal-kundizzjonijiet rilevanti 
kollha u t-tlestija xierqa tal-atti u tal-
formalitajiet kollha fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
qorti, in-nutar jew awtorità kompetenti 
oħra biex jiskrutinizzaw il-legalità tal-
konverżjoni transkonfinali fir-rigward ta' 
dik il-parti tal-proċedura li hi regolata mil-
liġi tal-Istat Membru tad-destinazzjoni u 
japprovaw il-konverżjoni transkonfinali 
fejn il-konverżjoni hi konformi mal-
kundizzjonijiet rilevanti kollha u t-tlestija 
xierqa tal-atti u tal-formalitajiet kollha fl-
Istat Membru tad-destinazzjoni.

Or. en

Emenda 109

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, fil-każijiet ta' suspett ġenwin
ta' frodi fuq il-bażi ta' motivazzjonijiet 
raġonevoli, l-Istati Membri jistgħu jitolbu 
preżenza fiżika quddiem awtorità 
kompetenti ta' Stat Membru fejn tkun 
meħtieġa l-preżentazzjoni tal-
informazzjoni u tad-dokumenti rilevanti.

Madankollu, fil-każijiet ta' suspett ta' frodi 
fuq il-bażi ta' motivazzjonijiet raġonevoli, 
l-Istati Membri jistgħu jitolbu preżenza 
fiżika quddiem awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru fejn tkun meħtieġa l-
preżentazzjoni tal-informazzjoni u tad-
dokumenti rilevanti.

Or. en
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Emenda 110

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 86sa (ġdid)

Responsabbiltà ċivili tal-membri tal-korpi 
amministrattivi jew maniġerjali tal-
kumpanija li tkun qed tiġi konvertita

Il-liġijiet tal-Istati Membri għandhom tal-
anqas jistabbilixxu regoli li jirregolaw ir-
responsabbiltà ċivili lejn l-azzjonisti tal-
kumpanija li tkun qed tiġi konvertita, tal-
membri tal-korpi amministrattivi jew 
maniġerjali ta' dik il-kumpanija fir-
rigward ta' mġiba ħażina min-naħa tal-
membri ta' dawk il-korpi matul it-tħejjija 
u l-implimentazzjoni tal-konverżjoni.

Or. en

Emenda 111

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86t imħassar

Responsabbiltà ċivili tal-esperti 
indipendenti

L-Istati Membri jistabbilixxu r-regoli li 
jistabbilixxu tal-anqas ir-responsabbiltà 
ċivili tal-esperti indipendenti responsabbli 
għat-tfassil tar-rapport imsemmi fl-
Artikoli 86g u 86k(2)(a), fir-rigward ta' 
mġiba ħażina min-naħa ta' dawn l-esperti 
meta jwettqu dmirijiethom.
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Or. en

Emenda 112

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 89

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Artikolu 89 huma mħassar.

Or. en

Emenda 113

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3b (ġdid)
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Artikolu 90 huwa mħassar.

Or. en

Emenda 114

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 119

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) fl-Artikolu 119, il-punt (2) hu 
emendat kif ġej:

(4) l-Artikolu 119 jitħassar.

(a) fi tmiem il-punt (c) jiżdied dan li 
ġej"; jew";

(b) jiżdied il-punt (d) li ġej:
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"(d) kumpanija waħda jew aktar, meta 
jiġu xolti mingħajr ma jidħlu 
f'likwidazzjoni, jittrasferixxu l-assi u l-
obbligazzjonijiet kollha tagħhom lil 
kumpanija oħra eżistenti, il-kumpanija 
akkwirenti, mingħajr il-ħruġ ta' 
kwalunkwe sehem ġdid mill-kumpanija 
akkwirenti, dment li persuna waħda tkun 
id-detenturi dirett jew indirett tal-ishma 
kollha fil-kumpaniji li huma oġġett ta' 
merger jew il-membri tal-kumpaniji li 
huma oġġett ta' merger jkunu d-detenturi 
tal-ishma tagħhom bl-istess proporzjon 
fil-kumpaniji kollha li huma oġġett ta' 
merger.; "

Or. en

Emenda 115

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fl-Artikolu 120, il-paragrafu 2 
huwa mħassar.

Or. en

Emenda 116

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 120 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-kumpanija tkun soġġetta għal 
proċedimenti relatati mal-frodi soċjali jew 
mal-ksur tad-drittijiet tal-ħaddiema jew 
ikun hemm suspett li jkun seħħ tali frodi 
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jew ksur;

Or. en

Emenda 117

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 120 – paragrafu 4 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) il-kumpanija hija soġġetta għal 
kontrolli, spezzjonijiet jew 
investigazzjonijiet previsti fil-Kapitolu VI 
tad-Direttiva 2006/123/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, jew;

Or. en

Emenda 118

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 120 – paragrafu 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Mingħajr preġudizzju għall-
preżunzjoni ta' innoċenza applikabbli 
għall-proċedimenti kriminali, u drittijiet 
fundamentali oħra, kwalunkwe wieħed 
mid-diretturi tal-kumpanija jkun soġġett
għal proċedimenti dixxiplinari, pieni 
kriminali jew ikun ġie skwalifikat bħala 
direttur fi kwalunkwe Stat Membru li fih 
l-kumpanija għandha operazzjonijiet. 
F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkunsidrat 
dan li ġej:

i. kundanni jew prosekuzzjonijiet kontinwi 
għal reat kriminali, b'mod partikolari 
reati li jaqgħu taħt il-liġijiet li jirregolaw 
l-attivitajiet bankarji, finanzjarji, tat-titoli, 
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tal-assigurazzjoni jew li jikkonċernaw is-
swieq tat-titoli jew l-istrumenti finanzjarji 
jew ta' pagament, inklużi l-liġijiet dwar il-
ħasil tal-flus, il-korruzzjoni, il-
manipulazzjoni tas-suq jew l-abbuż minn 
informazzjoni privileġġata u l-użura;

ii. reati ta' diżonestà, frodi jew kriminalità 
finanzjarja;

iii. reati tat-taxxa; u

iv. reati oħra li jaqgħu taħt il-leġiżlazzjoni 
relatata mal-kumpaniji, il-falliment, l-
insolvenza, jew il-protezzjoni tal-
konsumaturi;

v. miżuri attwali jew preċedenti rilevanti 
oħra meħuda minn kwalunkwe korp 
regolatorju jew professjonali għan-
nuqqas ta' konformità ma' kwalunkwe 
dispożizzjoni rilevanti li tirregola l-
attivitajiet bankarji, finanzjarji, tat-titoli 
jew tal-assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 119

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 122

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Artikolu 122 huwa emendat kif 
ġej:

(7) L-Artikolu 122 huwa emendat kif 
ġej:

L-ewwel subparagrafu huwa sostitwit 
b'dan li ġej;

L-organu maniġerjali jew amministrattiv 
ta' kull waħda mill-kumpaniji li huma 
oġġett ta' merger għandu jħejji abbozz ta' 
termini komuni ta' merger transkonfinali. 
Jekk il-kumpanija hija soġġetta għal 
rappreżentazzjoni tal-impjegati fil-livell 
tal-bord, dan il-bord għandu jiġi inkluż 
fid-deċiżjoni dwar l-abbozz tat-termini 
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skont il-liġi u l-prattika nazzjonali. L-
abbozz ta' termini komuni ta' merger 
transkonfinali għandu jinkludi mill-inqas 
id-dettalji li ġejjin:

(a) Il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li 
ġej:

(a) "il-forma ġuridika, l-isem u l-post tal-
uffiċċju rreġistrat tal-kumpaniji li qed 
jingħaqdu u dawk proposti għall-
kumpanija li tirriżulta mill-merger 
transkonfinali;

(b) Il-punt li ġej jiżdied wara (a):

(aa ġdid) fejn rilevanti, l-informazzjoni 
dettaljata dwar it-trasferiment tal-
amministrazzjoni ċentrali jew tal-post 
ewlieni tan-negozju;

(c) Il-punt li ġej jiżdied wara (d):

"(da ġdid) ċifri komprensivi dwar il-forza 
tax-xogħol tal-kumpanija inklużi s-
sussidjarji u l-fergħat tagħha li jinsabu fi 
ħdan l-Istati Membri, li twettaq merger 
transkonfinali;"

(a) il-punt (i) hu ssostitwit b'dan li ġej: (d) il-punt (i) hu ssostitwit b'dan li ġej:

"(i) l-istrument jew l-istrumenti tal-
kostituzzjoni tal-kumpanija li tirriżulta 
mill-merger transkonfinali";

"(i) l-istrument jew l-istrumenti tal-
kostituzzjoni tal-kumpanija li tirriżulta 
mill-merger transkonfinali";

il-punt (j) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"informazzjoni dwar il-proċeduri li bihom 
jiġu ddeterminati arranġamenti għall-
involviment ta' impjegati fid-definizzjoni 
tad-drittijiet tagħhom għall-informazzjoni, 
il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni fil-
kumpanija li tirriżulta mill-merger 
transkonfinali skont l-Artikolu 133;"

(b) jiżdiedu l-punti (m) u (n) li ġejjin: (e) jiżdiedu l-punti (m) u (n) li ġejjin:

"(m) id-dettalji tal-offerta ta' kumpens fi 
flus għall-membri li jopponu l-merger 
transkonfinali f'konformità mal-Artikolu 
126a;

"(m) id-dettalji tal-offerta ta' kumpens fi 
flus għall-membri li jopponu l-merger 
transkonfinali f'konformità mal-Artikolu 
126a;

(n) dettalji tal-garanziji offruti lill-
kredituri.";

(n) dettalji tas-salvagwardji offruti lill-
kredituri.";

(c) jiżdied it-tieni subparagrafu li ġej: (f) jiżdied it-tieni subparagrafu li ġej:
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"Minbarra l-lingwa uffiċjali ta' kull Stat 
Membru tal-kumpaniji li huma oġġett ta' 
merger, l-Istati Membri għandhom 
jippermettu lill-kumpaniji li huma oġġett 
ta' merger jużaw lingwa li tintuża 
komunement fl-isfera tan-negozju u tal-
finanzi internazzjonali biex ifasslu l-
abbozz tat-termini komuni ta' merger 
transkonfinali u d-dokumenti relatati l-oħra 
kollha. L-Istati Membri għandhom 
jispeċifikaw liema lingwa se tipprevali 
f'każ ta' diskrepanzi identifikati bejn il-
verżjonijiet lingwistiċi differenti ta' dawk 
id-dokumenti.";

"Minbarra l-lingwa uffiċjali ta' kull Stat 
Membru tal-kumpaniji li huma oġġett ta' 
merger, l-Istati Membri għandhom 
jippermettu lill-kumpaniji li huma oġġett 
ta' merger jużaw lingwa li tintuża 
komunement fl-isfera tan-negozju u tal-
finanzi internazzjonali biex ifasslu l-
abbozz tat-termini komuni ta' merger 
transkonfinali u d-dokumenti relatati l-oħra 
kollha. L-Istati Membri għandhom 
jispeċifikaw liema lingwa se tipprevali 
f'każ ta' diskrepanzi identifikati bejn il-
verżjonijiet lingwistiċi differenti ta' dawk 
id-dokumenti.";

Jiżdied is-subparagrafu li ġej:

2. Qabel ma l-organu maniġerjali jew 
amministrattiv jiddeċiedi dwar l-abbozz 
tat-termini ta' merger transkonfinali, ir-
rappreżentanti tal-impjegati u l-Kunsill 
tax-Xogħlijiet Ewropew li jwettqu il-
merger transkonfinali jew, meta ma jkun 
hemm l-ebda rappreżentant bħal dan, l-
impjegati nfushom u t-trade unions 
irrappreżentati jenħtieġ li jiġu infurmati u 
kkonsultati dwar il-merger propost skont 
l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/14/KE.

Or. en

Emenda 120

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 123 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, f'każijiet ta' suspett ġenwin ta' 
frodi fuq il-bażi ta' motivazzjonijiet 
raġonevoli, l-Istati Membri jistgħu jitolbu 
preżenza fiżika quddiem awtorità 
kompetenti.

Madankollu, f'każijiet ta' suspett ta' frodi 
fuq il-bażi ta' motivazzjonijiet raġonevoli, 
l-Istati Membri jistgħu jitolbu preżenza 
fiżika quddiem awtorità kompetenti.

Or. en
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Emenda 121

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 124 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni, tal-anqas b'mod elettroniku, 
tal-membri ta' kull waħda mill-kumpaniji li 
huma oġġett ta' merger mhux anqas minn 
xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali 
msemmija fl-Artikolu 126. Ir-rapport 
għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni 
b'mod simili wkoll tar-rappreżentanti tal-
impjegati ta' kull waħda mill-kumpaniji li 
huma oġġett ta' merger, jew fejn ma jkun 
hemm ebda rappreżentant bħal dan, għad-
dispożizzjoni tal-impjegati nfushom. 
Madankollu, fejn l-approvazzjoni tal-
merger ma tkunx meħtieġa mil-laqgħa 
ġenerali tal-kumpanija akkwirenti 
f'konformità mal-Artikolu 126(3), ir-
rapport għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-anqas xahar qabel id-data 
tal-laqgħa ġenerali tal-kumpanija jew tal-
kumpaniji l-oħra li huma l-oġġett ta' 
merger.

3. Ir-rapport għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni, tal-anqas b'mod elettroniku, 
tal-membri ta' kull waħda mill-kumpaniji li 
huma oġġett ta' merger mhux anqas minn 
xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali 
msemmija fl-Artikolu 126. Fl-istess ħin,
ir-rapport għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni b'mod simili wkoll tal-
Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew, tar-
rappreżentanti tal-impjegati ta' kull waħda 
mill-kumpaniji li huma oġġett ta' merger, 
jew fejn ma jkun hemm ebda rappreżentant 
bħal dan, għad-dispożizzjoni tal-impjegati 
nfushom u tat-trade unions 
irrappreżentati. Madankollu, fejn l-
approvazzjoni tal-merger ma tkunx 
meħtieġa mil-laqgħa ġenerali tal-
kumpanija akkwirenti f'konformità mal-
Artikolu 126(3), ir-rapport għandu 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-anqas 
xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali tal-
kumpanija jew tal-kumpaniji l-oħra li huma 
l-oġġett ta' merger.

Or. en

Emenda 122

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 124 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Madankollu, ir-rapport imsemmi imħassar
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fil-paragrafu 1 ma għandux ikun meħtieġ 
meta l-membri kollha tal-kumpaniji li 
huma oġġett ta' merger jkunu qablu li 
jirrinunzjaw għal dan ir-rekwiżit.;

Or. en

Emenda 123

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 124a – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) l-implikazzjonijiet tal-merger 
transkonfinali għar-relazzjonijiet tax-
xogħol, kif ukoll il-miżuri li għandhom 
jittieħdu sabiex dawn jiġu 
ssalvagwardjati;

Or. en

Emenda 124

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 124a – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kwalunkwe tibdil materjali fil-
kundizzjonijiet tax-xogħol u fil-postijiet 
tal-postijiet tan-negozju tal-kumpanija;

(c) kwalunkwe tibdil materjali fil-
kundizzjonijiet tal-impjieg, inkluż permezz 
ta' ftehimiet kollettivi, u fil-lokalitajiet tal-
post tan-negozju tal-kumpanija;

Or. en
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Emenda 125

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 124a – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) informazzjoni dwar il-proċeduri li 
bihom jiġu ddeterminati l-arranġamenti 
għad-drittijiet ta' informazzjoni, ta' 
konsultazzjoni u ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati fil-kumpanija li tirriżulta mill-
merger transkonfinali, skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-direttiva;

Or. en

Emenda 126

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 124a – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-fatturi stabbiliti fil-punti (a), 
(b) u (c) humiex relatati wkoll ma' xi 
sussidjarja tal-kumpaniji li huma oġġett ta' 
merger.

(d) jekk il-fatturi stabbiliti fil-punti (a), 
(b), (c) u (ca ġdid) humiex relatati wkoll 
ma' xi fergħa jew sussidjarja tal-kumpaniji 
li huma oġġett ta' merger.

Or. en

Emenda 127

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 124a – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport li hemm referenza għalih 
fil-paragrafu 1, għandu jitqiegħed għad-

3. Ir-rapport li hemm referenza għalih 
fil-paragrafu 1, għandu jitqiegħed għad-
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dispożizzjoni, tal-anqas b'mod elettroniku, 
tar-rappreżentanti tal-impjegati ta' kull 
waħda mill-kumpaniji li huma oġġett ta' 
merger jew, fejn ma jkun hemm ebda tali 
rappreżentant, tal-impjegati nfushom mhux 
anqas minn xahar qabel id-data tal-laqgħa 
ġenerali msemmija fl-Artikolu 126. B'mod 
simili, ir-rapport għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni wkoll tal-membri ta' kull 
waħda mill-kumpaniji li huma oġġett ta' 
merger.

dispożizzjoni, tal-anqas b'mod elettroniku, 
tal-Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew, tar-
rappreżentanti tal-impjegati ta' kull waħda 
mill-kumpaniji li huma oġġett ta' merger 
jew, fejn ma jkun hemm ebda tali 
rappreżentant, tal-impjegati nfushom mhux 
anqas minn xahar qabel id-data tal-laqgħa 
ġenerali msemmija fl-Artikolu 126. B'mod 
simili, ir-rapport għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni wkoll tat-trade unions 
irrappreżentati kif ukoll tal-membri ta' 
kull waħda mill-kumpaniji li huma oġġett 
ta' merger.

Or. en

Emenda 128

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 125 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) fl-Artikolu 125(1) jiżdied it-tieni 
subparagrafu li ġej:

(11) l-Artikolu 125(1) huwa emendat 
kif ġej:

(a) l-ewwel paragrafu huwa sostitwit 
b'dan li ġej:

1. Għal kull kumpanija li hija oġġett 
ta' merger għandu jitħejja rapport 
magħmul minn esperti indipendenti 
maħsub għall-membri iżda li jingħata 
wkoll lir-rappreżentanti tal-impjegati għal 
informazzjoni u li jitqiegħed għad-
dispożizzjoni mill-inqas xahar qabel id-
data tal-laqgħa ġenerali msemmija fl-
Artikolu 126. Dawn l-esperti jistgħu 
ikunu persuni fiżiċi jew persuni ġuridiċi, 
skont il-liġi ta' kull Stat Membru.

(b) jiżdied it-tieni subparagrafu li ġej:

"L-Istati Membri għandhom iqisu, meta 
jivvalutaw l-indipendenza tal-espert, il-
qafas stabbilit fl-Artikoli 22 u 22b tad-

"L-Istati Membri għandhom iqisu, meta 
jivvalutaw l-indipendenza tal-espert, il-
qafas stabbilit fl-Artikoli 22 u 22b tad-
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Direttiva 2006/43/KE."; Direttiva 2006/43/KE, kif ukoll jekk ikunx 
ingħata kwalunkwe parir dwar it-taxxa 
lill-kumpaniji li jkunu oġġett ta' merger 
mill-espert indipendenti jew mill-
impjegatur tagħhom.";

Or. en

Emenda 129

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt a
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 127 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-paragrafu 1 jiżdiedu s-
subparagrafi li ġejjin:

(a) fil-paragrafu 1 jiżdiedu s-
subparagrafi li ġejjin:

"L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikazzjoni għall-kisba taċ-ċertifikat ta' 
qabel il-merger mill-kumpaniji li huma 
oġġett ta' merger li tinkludi preżentazzjoni 
ta' xi informazzjoni u dokumenti, tista' 
timtela online fis-sħuħija tagħha mingħajr 
il-ħtieġa ta' preżenza fiżika quddiem l-
awtorità kompetenti msemmija fil-
paragrafu 1.

"L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikazzjoni għall-kisba taċ-ċertifikat ta' 
qabel il-merger mill-kumpaniji li huma 
oġġett ta' merger li tinkludi preżentazzjoni 
ta' xi informazzjoni u dokumenti, tista' 
timtela online fis-sħuħija tagħha mingħajr 
il-ħtieġa ta' preżenza fiżika quddiem l-
awtorità kompetenti msemmija fil-
paragrafu 1.

Madankollu, fil-każijiet ta' suspett ġenwin
ta' frodi fuq il-bażi ta' motivazzjonijiet 
raġonevoli, l-Istati Membri jistgħu jitolbu 
preżenza fiżika quddiem awtorità 
kompetenti fejn tkun meħtieġa l-
preżentazzjoni tal-informazzjoni u d-
dokumenti rilevanti.;

Madankollu, fil-każijiet ta' suspett ta' frodi 
fuq il-bażi ta' motivazzjonijiet raġonevoli, 
l-Istati Membri jistgħu jitolbu preżenza 
fiżika quddiem awtorità kompetenti fejn 
tkun meħtieġa l-preżentazzjoni tal-
informazzjoni u d-dokumenti rilevanti.;

Or. en

Emenda 130

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt b
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 128 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
l-applikazzjoni għat-tlestija tal-proċedura 
msemmija fil-paragrafu 1 minn kwalunkwe 
waħda mill-kumpaniji li huma oġġett ta' 
merger, li tinkludi l-preżentazzjoni ta' xi 
informazzjoni u dokument, tista' timtela 
online fis-sħuħija tagħha mingħajr il-ħtieġa 
ta' preżenza fiżika quddiem kwalunkwe 
awtorità kompetenti.

3. Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
l-applikazzjoni għat-tlestija tal-proċedura 
msemmija fil-paragrafu 1 minn kwalunkwe 
waħda mill-kumpaniji li huma oġġett ta' 
merger, li tinkludi l-preżentazzjoni ta' xi 
informazzjoni u dokument, tista' timtela 
online fis-sħuħija tagħha mingħajr il-ħtieġa 
ta' preżenza fiżika quddiem kwalunkwe 
awtorità kompetenti.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jieħdu 
miżuri fil-każijiet ta' suspett ġenwin ta' 
frodi fuq il-bażi ta' motivazzjonijiet 
raġonevoli, li jistgħu jitolbu preżenza 
fiżika quddiem awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru li fihom tkun meħtieġa l-
preżentazzjoni tal-informazzjoni u tad-
dokumenti rilevanti.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jieħdu 
miżuri fil-każijiet ta' suspett ta' frodi fuq il-
bażi ta' motivazzjonijiet raġonevoli, li 
jistgħu jitolbu preżenza fiżika quddiem 
awtorità kompetenti ta' Stat Membru li 
fihom tkun meħtieġa l-preżentazzjoni tal-
informazzjoni u tad-dokumenti rilevanti.

Or. en

Emenda 131

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18
Direttiva (UE) 2017/1132
Artikolu 133

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-Artikolu 133 huwa emendat kif 
ġej:

(18) L-Artikolu 133 huwa emendat kif 
ġej:

(-a) It-titolu jinbidel għal: 
Informazzjoni, konsultazzjoni u 
parteċipazzjoni tal-impjegati

(-aa) jiżdied il-paragrafu -1(ġdid) ġdid:

-1. Meta l-organi maniġerjali jew 
amministrattivi tal-kumpaniji parteċipanti 
jfasslu pjan sabiex iwettqu merger, dawn 
għandhom, mill-aktar fis possibbli wara li 
jippubblikaw it-termini tal-abbozz tal-
mergers, jieħdu l-passi meħtieġa, inkluż li 
jipprovdu informazzjoni dwar l-identità 



PE625.524v02-00 90/97 PR\1161004MT.docx

MT

tal-kumpaniji parteċipanti, is-sussidjarji u 
l-istabbilimenti ikkonċernati, u l-għadd 
tal-impjegati tagħhom, sabiex jibdew in-
negozjati mar-rappreżentanti tal-impjegati
tal-kumpaniji dwar l-arranġamenti għall-
involviment tal-impjegati fil-kumpanija 
jew fil-kumpaniji li tirriżulta/jirriżultaw 
mill-merger; 

(-ab) Il-paragrafu 2 huwa emendat kif 
ġej:

2. Madankollu, ir-regoli fis-seħħ 
dwar il-parteċipazzjoni tal-impjegati, jekk 
ikun hemm, fl-Istat Membru fejn il-
kumpanija li tirriżulta mill-merger 
transkonfinali għandha l-uffiċċju 
rreġistrat tagħha m'għandhomx 
japplikaw, fejn mill-inqas waħda mill-
kumpaniji li huma oġġett ta' merger 
ikollha għadd medju ta' impjegati 
ekwivalenti għal żewġ terzi tal-livell limitu 
applikabbli, stipulat fil-liġi tal-Istat 
Membru tat-tluq, fis-sitt xhur ta' qabel il-
pubblikazzjoni tal-abbozz tat-termini tal-
merger transkonfinali kif imsemmi fl-
Artikolu 123, li jiskatta l-parteċipazzjoni 
ta' u li jopera skont sistema ta' 
parteċipazzjoni tal-impjegati skont it-
tifsira tal-punt (k) tal-Artikolu 2 tad-
Direttiva 2001/86/KE1a, jew fejn il-liġi 
nazzjonali applikabbli għall-kumpanija li 
tirriżulta mill-merger transkonfinali ma:

(-ac) Il-paragrafu 3a huwa emendat kif 
ġej:

(a) l-Artikolu 3(1), (2)(a), (i), 2(b) u (3), l-
ewwel inċiż tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 3(4), it-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 3(4) u l-Artikolu 3(5), it-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 3(6) u l-
Artikolu 3(7);

(-ad) Il-paragrafu 3(b) huwa emendat 
kif ġej:

(b) l-Artikolu 4(1), l-Artikolu 4(2)(a), (g) 
u (h), l-Artikolu 4(3) u l-Artikolu 4(4);

(-ae) Il-paragrafu 3(e) jenħtieġ li 
jinqara kif ġej:
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(e) l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1)

(-af) Il-paragrafu 3f huwa emendat kif 
ġej:

(f) l-Artikoli 8, 9, 10 u 12;

(-ag) il-paragrafu 3(h) huwa emendat 
kif ġej: 

(h) l-Anness.

(-ah) il-paragrafu 4 huwa ssostitwit 
b'dan li ġej:

Meta jkunu qed jirregolaw il-prinċipji u l-
proċeduri msemmija fil-paragrafu 3, l-
Istati Membri: għandhom jiżguraw li r-
regoli dwar il-parteċipazzjoni tal-
impjegati li kienu japplikaw qabel il-
merger transkonfinali jibqgħu japplikaw 
sad-data tal-applikazzjoni ta' kull regola 
sussegwenti maqbula, jew fin-nuqqss ta' 
regoli maqbula, sal-applikazzjoni tar-
regoli prestabbiliti skont il-punt (a) tal-
Parti 3 tal-Anness.

(a) Il-paragrafu 7 hu sostitwit b'dan li 
ġej:

(a) Il-paragrafu 7 hu sostitwit b'dan li 
ġej:

"7. Jekk il-kumpanija li tirriżulta mill-
merger transkonfinali tkun qed topera taħt 
sistema ta' parteċipazzjoni tal-ħaddiema, 
dik il-kumpanija għandha tkun obbligata 
tieħu miżuri biex tiżgura li d-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni tal-ħaddiema jkunu protetti 
f'każ ta' kwalunkwe merger, diviżjoni jew 
konverżjoni transkonfinali jew domestika 
sussegwenti għal perjodu ta' tliet snin wara 
li tidħol fis-seħħ il-merger transkonfinali, 
billi tapplika mutatis mutandis ir-regoli 
stabbiliti fil-paragrafi minn 1 sa 6.";

"7. Jekk il-kumpanija li tirriżulta mill-
merger transkonfinali tkun qed topera taħt 
sistema ta' parteċipazzjoni tal-ħaddiema, 
dik il-kumpanija għandha tkun obbligata 
tieħu miżuri biex tiżgura li d-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni tal-ħaddiema jkunu protetti 
f'każ ta' kwalunkwe merger, diviżjoni jew 
konverżjoni transkonfinali jew domestika
sussegwenti għal perjodu ta' tliet snin wara 
li tidħol fis-seħħ il-merger transkonfinali, 
billi tapplika mutatis mutandis ir-regoli 
stabbiliti fil-paragrafi minn 1 sa 6.";

(b) jiżdied il-paragrafu 8 li ġej: (b) jiżdied il-paragrafu 8 li ġej:

"8. Kumpanija għandha tikkomunika lill-
impjegati tagħha jekk tagħżilx li tapplika r-
regoli standard għall-parteċipazzjoni 
msemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 3 jew 
jekk tidħolx f'negozjati fil-korp speċjali ta' 
negozjar. F'dan il-każ imsemmi l-aħħar, il-
kumpanija għandha tinforma lill-impjegati 
bir-riżultati tan-negozjati.

"8. Kumpanija għandha tikkomunika lill-
impjegati tagħha jekk tagħżilx li tapplika r-
regoli standard għall-parteċipazzjoni 
msemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 3 jew 
jekk tidħolx f'negozjati fil-korp speċjali ta' 
negozjar. F'dan il-każ imsemmi l-aħħar, il-
kumpanija għandha tinforma lill-impjegati 
bir-riżultati tan-negozjati.

(ba) jiżdied il-paragrafu 9 ġdid:
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9. L-Istati Membri għandhom jipprevedu 
miżuri xierqa fil-każ ta' nuqqas ta' 
konformità mad-dispożizzjonijiet f'dan l-
Artikolu mill-kumpanija li tirriżulta mill-
merger transkonfinali. B'mod partikolari, 
dawn għandhom jiżguraw li jkunu 
disponibbli l-proċeduri amministrattivi 
jew ġudizzjarji xierqa sabiex l-obbligi li 
jirriżultaw minn dan l-Artikolu jkunu 
jistgħu jiġu infurzati.

(bb) jiżdied il-paragrafu 10 ġdid:

(10) L-Istati Membri għandhom 
jipprevedu wkoll sanzjonijiet xierqa li 
għandhom jiġu applikati fil-każ ta' ksur 
ta' dan l-Artikolu mill-kumpanija li 
tirriżulta mill-merger transkonfinali. 
Dawn is-sanzjonijiet iridu jkunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi.

(bc) jiżdied il-paragrafu 11 ġdid:

8c (ġdid) Skont l-applikabbiltà tal-
Artikolu 86l (3) fl-ewwel każ imsemmi fil-
paragrafu 2, hekk kif jinqabeż il-livell 
limitu tal-Istat Membru tat-tluq, jeħtieġ li 
jitnedew negozjati ġodda skont id-
dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-
Artikolu. Differenti mill-Artikolu 86l (5), 
ir-regoli standard jirreferu għal-livell ta' 
parteċipazzjoni tal-impjegati li jkun 
legalment previst għall-kumpanija fil-
pajjiż ta' oriġini 'l fuq mil-livell limitu 
kieku l-kumpanija ma wettqitx merger 
transkonfinali.

__________________

1a Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/86/KE tat-
8 ta' Ottubru 2001 li tissupplimenta l-
Istatut għal kumpanija Ewropea fir-
rigward tal-involviment tal-ħaddiema, ĠU 
L 294, 10.11.2001, p. 22–32.

Or. en
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Emenda 132

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 20
Direttiva (UE) 2017/1132
Kapitolu IV

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Fit-Titolu II, jiżdied il-Kapitolu IV 
li ġej: 

imħassar

"KAPITOLU IV 

[...]"

Or. en

Emenda 133

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha, mhux 
aktar tard minn ħames snin wara [OP jekk 
jogħġbok daħħal id-data tal-għeluq tal-
perijodu ta' traspożizzjoni ta' din id-
Direttiva], twettaq evalwazzjoni ta' din id-
Direttiva u tippreżenta rapport dwar is-
sejbiet tagħha lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew, akkumpanjat, fejn xieraq, minn 
proposta leġiżlattiva. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni meħtieġa għall-
preparazzjoni ta' dak ir-rapport, b'mod 
partikolari billi jipprovdu dejta dwar l-
għadd ta' konverżjonijiet, mergers u 
diviżjonijiet transkonfinali, id-durata u l-
ispejjeż relatati tagħhom.

1. Il-Kummissjoni għandha, mhux 
aktar tard minn tliet snin wara [OP jekk 
jogħġbok daħħal id-data tal-għeluq tal-
perijodu ta' traspożizzjoni ta' din id-
Direttiva], twettaq evalwazzjoni ta' din id-
Direttiva u tippreżenta rapport dwar is-
sejbiet tagħha lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew, akkumpanjat, fejn xieraq, minn 
proposta leġiżlattiva. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni meħtieġa għall-
preparazzjoni ta' dak ir-rapport, b'mod 
partikolari billi jipprovdu dejta dwar l-
għadd ta' konverżjonijiet u mergers 
transkonfinali, id-durata u l-ispejjeż relatati 
tagħhom.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond tad-Direttiva proposta 

Il-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva dwar il-konverżjonijiet, il-mergers u d-
diviżjonijiet transkonfinali ġiet ippubblikata fit-tmiem ta' April 2018. Din ġiet ippreżentata 
flimkien mad-Direttiva dwar l-użu tal-għodod u l-proċessi diġitali fil-liġi dwar il-kumpaniji, 
bħala l-"pakkett dwar il-Mobbiltà tal-Liġi dwar il-Kumpaniji" li kien ilu mistenni mill-2017, li 
temenda d-Direttiva (UE) 2007/1132 relatata ma' ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji. L-
inizjattivi biex tiġi riveduta d-Direttiva dwar il-Mergers, biex jiġu permessi diviżjonijiet 
transkonfinali u jitqiesu regoli għat-trasferiment tal-uffiċċju rreġistrat tal-kumpaniji, ġew 
previsti fil-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni 2012 "Id-dritt soċjetarju Ewropew u l-
governanza korporattiva - qafas legali modern għal azzjonisti aktar impenjati u kumpaniji 
sostenibbli"1. Peress li ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji ġew ikkodifikati u amalgamati 
fl-2017 mid-Direttiva (UE) 2017/1132, il-proposta tintroduċi kapitolu ġdid dwar il-
konverżjonijiet transkonfinali, temenda l-kapitolu dwar il-mergers transkonfinali u tinkludi 
kapitolu ġdid dwar id-diviżjonijiet transkonfinali. Filwaqt li fil-Programm ta' Ħidma tal-
Kummissjoni 2017 diġà kienu ġew previsti miżuri għal mergers u diviżjonijiet transkonfinali2, 
is-sentenza tal-QtĠ Polbud-Wykonastwo (C-106/16) ħolqot il-ħtieġa li l-Pakkett tal-Liġi dwar 
il-Kumpaniji jitqies mill-ġdid u jiġi adattat sabiex tiġi inkluża l-leġiżlazzjoni dwar il-
konverżjonijiet transkonfinali. L-aħħar ġurisprudenza stabbiliet li l-libertà tal-istabbiliment 
tinkludi wkoll id-dritt li kumpanija transkonfinali tiġi konvertita f'forma oħra tal-liġi 
nazzjonali dwar il-kumpaniji ta' Stat Membru ieħor. Fil-passat, il-Parlament Ewropew talab 
diversi drabi sabiex tiġi proposta direttiva dwar it-trasferiment tal-uffiċċju jew tas-sede 
rreġistrati tal-kumpaniji.3

Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja

Il-Qorti tal-Ġustizzja ilha 30 sena tieħu deċiżjonijiet permezz ta' ġurisprudenza rigward il-
mobbiltà korporattiva tal-kumpaniji, filwaqt li tiddefinixxi jekk u sa liema estent l-
operazzjonijiet korporattivi transkonfinali huma koperti mil-libertà tal-istabbiliment 
(Artikolu 49, 54 tat-TFUE). Permezz tas-sentenzi rivoluzzjonarji Daily Mail and General 
Trust plc (C-81/87), segwita minn Centros (C-212/91), Überseering (C-208/00), Inspire Art 
(C-167/01), Cadburry Schweppes (C-196/04), Sevic (C-411/03), Cartesio (C-201/06), VALE 
(C-210/06), National Grid Indus (C-371/10), fin-nuqqas ta' kwalunkwe armonizzazzjoni tal-
liġi applikabbli u kwalunkwe liġi sekondarja ulterjuri li tiddefinixxi r-regoli għal 
operazzjonijiet transkonfinali, il-QtĠ interpretat il-libertà tal-istabbiliment. L-interpretazzjoni 
estensiva wasslet għar-riżultat li l-kumpaniji jgawdu l-libertà li jiċċaqilqu fi Stat Membru 
ieħor billi jirreġistraw id-ditta tagħhom (tal-isem) f'reġistru ta' Stat Membru ieħor, anke jekk 

                                               
1 COM(2012) 740 final.
2 COM(2016) 710 final. 
3 Lehne - Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar it-trasferiment transkonfinali tal-uffiċċju 
reġistrat ta' kumpanija (2008/2196(INI)); Regner - Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni 
dwar l-14-il direttiva dwar il-liġi tal-kumpaniji rigward it-trasferiment transkonfinali tas-sedi tal-kumpaniji 
(2011/2046(INI)).
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dawn m'għandhom l-ebda attività ekonomiku f'dan l-Istat Membru rispettiv u jagħmlu dan 
biss bl-għan li jgawdu l-benefiċċji ta' leġiżlazzjoni aktar favorevoli.

Il-ħtieġa li jiġu stabbiliti regoli aktar ċari għal operazzjonijiet korporattivi/moviment 
transkonfinali tal-kumpaniji

Il-kumpaniji qed jaffaċċjaw diffikultajiet meta jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom mogħtija mil-
libertà tal-istabbiliment. Fir-rigward tal-mobbiltà korporattiva, in-nuqqas ta' 
regolamentazzjoni, proċessi ċari u protezzjoni xierqa tal-partijiet ikkonċernati ħoloq 
inċertezza legali għal deċennji sħaħ, il-leġiżlaturi tal-UE kienu inattivi u minflok, fil-passat, 
il-QtĠ ħadet id-deċiżjonijiet.

B'mod ġenerali, il-livell ta' armonizzazzjoni tal-liġi dwar il-kumpaniji fl-Ewropa kien baxx. 
L-Istati Membri jsegwu l-approċċ nazzjonali tagħhom stess fir-rigward tal-liġi dwar il-
kumpaniji u l-Istati Membri involuti m'għandhomx għodod xierqa biex jikkontrollaw u 
jevalwaw operazzjoni transkonfinali jew biex jissalvagwardjaw l-interessi ewlenin tal-partijiet 
ikkonċernati bil-liġi nazzjonali tagħhom fir-rigward tal-mobbiltà transkonfinali. Minħabba n-
natura transkonfinali, is-salvagwardji u l-protezzjoni b'saħħithom għall-partijiet ikkonċernati 
jeħtieġ li jikkonformaw mad-drittijiet tal-kumpaniji li jiċċaqilqu barra mill-pajjiż. 

L-iskandli tat-taxxa tal-aħħar snin, minn Swiss Leaks u Lux Leaks, segwiti mir-rivelazzjonijiet 
tal-Panama-Papers, Bahama Leaks u Paradise Papers, urew kif il-kumpaniji joħolqu 
operazzjonijiet transkonfinali u miżuri li jisfruttaw mill-ġdid kostruzzjonijiet korporattivi 
inklużi arranġamenti artifiċjali sabiex jevitaw jew jevadu l-liġi nazzjonali dwar it-taxxa. 
Jeħtieġ li jiġi evitat il-ħolqien ta' arranġamenti artifiċjali, l-hekk imsejħa "kumpaniji tal-isem", 
"kumpaniji fittizji" jew "sussidjarji tal-front". Il-kumpaniji tal-isem huma kreaturi artifiċjali 
tal-liġi dwar il-kumpaniji, li għalhekk din tikkostitwixxi l-mezz xieraq u l-aħjar wieħed sabiex 
jiġi indirizzat il-ħolqien tagħhom bħala tali. Dawn jiġu stabbiliti permezz ta' reġistrazzjoni fi 
Stat Membru filwaqt li jwettqu n-negozju tagħhom fi Stati Membri oħra, bl-għan li jevitaw il-
liġijiet nazzjonali dwar it-taxxa, il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, il-ftehimiet kollettivi, 
il-liġijiet dwar il-parteċipazzjoni tal-impjegati jew liġijiet nazzjonali oħra affettwati. F'ċerti 
setturi, pereżempju is-settur tat-trasport bit-triq, il-kumpaniji tal-isem mingħajr ebda attività 
ekonomika jew bi ftit attività ekonomika fil-pajjiż tal-istabbiliment jintużaw ta' spiss bl-għan 
li l-ħaddiema jintbagħtu barra mill-pajjiż, filwaqt li xi kultant anke billi dawn jissejħu b'mod 
falz "stazzjonati". 

Bir-reġistrazzjoni tal-uffiċċju rreġistrat fi Stat Membru ieħor, mhux biss in-nazzjonalità ta' 
kumpanija qed tinbidel, iżda anke l-liġi applikabbli u l-liġijiet sekondarji. Ir-rikostruzzjoni u 
r-rilokazzjoni tal-kumpaniji għandhom impatt enormi fuq id-drittijiet tal-ħaddiema, is-
sitwazzjoni tal-impjieg u d-drittijiet kuntrattwali tagħhom. Il-bażi tal-eżistenza tagħhom 
tiddependi fuq l-impjiegi tagħhom, li jitqiegħdu f'periklu meta l-kumpaniji jirristrutturaw u 
jirrilokaw in-negozju tagħhom. L-impjegati huma l-aktar partijiet ikkonċernati li 
jistħoqqilhom jiġu protetti. Dawn għandhom interess ġenwin ta' sostenibbiltà u suċċess fit-tul 
tal-kumpaniji peress li l-impjiegi tagħhom jiddependu fuq is-suċċess tal-kumpaniji. Fid-dawl 
tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, il-liġijiet iridu jiddefendu u jsaħħu l-pożizzjoni u l-
protezzjoni tal-ħaddiema u tal-impjegati. 
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Huwa l-kompitu tal-koleġiżlaturi li jaġixxu issa u jistabbilixxu proċeduri ċari u regoli 
vinkolanti għall-operazzjonijiet transkonfinali tal-kumpaniji b'salvagwardji b'saħħithom għall-
partijiet ikkonċernati kollha u l-protezzjoni tal-impjegati u d-drittijiet tagħhom. 

Il-punti ewlenin tad-Direttiva proposta:

Id-direttiva proposta tikkomplementa l-istampa fframmentata tal-mobbiltà transkonfinali fi 
ħdan is-Suq Uniku Ewropew. Il-Kummissjoni pproponiet żewġ kapitoli ġodda għall-mobbiltà 
transkonfinali tal-kumpaniji, filwaqt li fl-istess ħin jipprovdu protezzjoni għall-partijiet 
ikkonċernati, jiġifieri l-impjegati, il-kredituri u l-azzjonisti ta' minoranza. Iż-żewġ Stati 
Membri involuti (l-Istat Membru tat-tluq u dak tad-destinazzjoni) huma involuti fl-
operazzjoni transkonfinali. Filwaqt li l-Istat Membru tat-tluq se jkollu joħroġ ċertifikat ta' 
qabel il-konverżjoni jew ta' qabel id-diviżjoni sabiex jiskrutinizza l-operazzjoni 
transkonfinali, l-Istati Membri tat-tluq jingħataw is-setgħa biex jiskrutinizzaw il-legalità tal-
operazzjoni transkonfinali fir-rigward tal-parti tal-proċedura regolata mil-liġijiet nazzjonali 
tagħha.

Konverżjonijiet
Skont Polbud-Wykonastwo (C-106/16), il-proposta tinkludi kapitolu ġdid dwar il-konverżjoni 
transkonfinali li jintroduċi l-proċedura għall-kumpaniji biex jikkonvertu bejn il-fruntieri 
f'forma oħra tal-liġi dwar il-kumpaniji ta' dan l-Istat Membru. Regoli ġodda jippermettu lill-
kumpaniji jiċċaqilqu s-sede tagħhom mill-Istat Membru tat-tluq lejn Stat Membru (tad-
destinazzjoni) ieħor fi ħdan l-UE, mingħajr ma jitilfu l-personalità ġuridika, iżommu l-kuntatti 
tagħhom u jeżerċitaw il-libertà tal-istabbiliment tagħhom biex jiċċaqilqu fi ħdan is-suq intern. 
Il-proċedura għall-konverżjoni hija akkumpanjata b'salvagwardji għall-Istati Membri sabiex 
jipproteġu l-interess pubbliku, li jinkludi l-protezzjoni tal-impjegati, tal-kredituri u tal-
azzjonisti ta' minoranza. 

Mergers
Il-kapitolu dwar il-mergers transkonfinali huwa rivedut u aġġornat sabiex ikollu l-istess 
salvagwardji għall-kredituri u l-azzjonisti ta' minoranza kif previst għall-konverżjonijiet u d-
diviżjonijiet. Għall-kuntrarju tal-konverżjonijiet u tad-diviżjonijiet transkonfinali, id-drittijiet 
tal-involviment tal-ħaddiema ma jinbidlux u jirriżultaw f'livell aktar baxx fir-rigward tal-
konverżjonijiet u d-diviżjonijiet. 

Diviżjonijiet
Huwa propost kapitolu ġdid għad-diviżjonijiet transkonfinali li jkopri l-proċedura ta' 
diviżjonijiet transkonfinali tal-kumpaniji li jixtiequ jinqasmu f'żewġ kumpaniji jew aktar li 
jkunu għadhom kif ġew maħluqa. Diviżjonijiet oħra huma esklużi. Skont il-proposta, il-
partijiet ikkonċernati tal-kumpanija li tkun qed tiġi diviża se jgawdu l-istess drittijiet u 
protezzjoni kif previst għall-konverżjonijiet. 

Il-punti ewlenin tal-bidliet tar-rapporteur:

L-evitar ta' arranġamenti artifiċjali, l-hekk imsejħa "Kumpaniji tal-isem"
L-aktar mod effiċjenti u sostenibbli sabiex jiġu evitati arranġamenti artifiċjali huwa li tkun 
meħtieġa attività ekonomika ġenwina fil-post tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija. Għalhekk, ir-
rapporteur tintroduċi r-rekwiżit ta' attività ekonomika ġenwina fl-Istat Membru fejn il-
kumpanija tiċċaqlaq. Barra minn hekk, f'Cadburry Schweppes (C-196/04), il-QtĠ ikkunsidrat 
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li "il-libertà tal-istabbiliment tirrikjedi bażi stabbli u kontinwa fil-ħajja ekonomika ta' Stat 
Membru li mhuwiex l-istat ta' oriġini. Għalhekk, kumpanija ma tistax tinvoka l-libertà tal-
istabbiliment fi Stat Membru ieħor għall-fini uniku li tibbenefika minn leġiżlazzjoni aktar 
vantaġġuża sakemm l-istabbiliment fi Stat Membru ieħor mhuwiex maħsub li jwettaq attività 
ekonomika ġenwina" (traduzzjoni mhux uffiċjali). Għalhekk, skont il-QtĠ, restrizzjoni tal-
libertà tal-istabbiliment hija possibbli f'każijiet ta' sussidjarja "tal-isem" jew "front". Din id-
direttiva jeħtieġ li tipprevjeni kwalunkwe "effett Delaware" u arbitraġġ tar-reġim fi ħdan l-
Unjoni. Il-mobbiltà tal-kumpaniji jenħtieġ li ma twassalx għal għażla opportunistika tal-
ġurisdizzjoni mill-kumpaniji filwaqt li l-effetti potenzjalment joħolqu tensjonijiet bejn l-Istati 
Membri. Sakemm ma jkun hemm l-ebda ftehim dwar l-approċċ tas-sede reali, fejn l-uffiċċju 
rreġistrat u l-kwartieri ġenerali għandhom ikunu fl-istess post, ir-rapporteur temmen li 
rekwiżit ta' attività ekonomika ġenwina fl-Istati Membri tad-destinazzjoni jista' jipprevjeni l-
ħolqien ta' kumpanija tal-isem permezz ta' operazzjoni transkonfinali. 

It-tisħiħ tal-Involviment tal-impjegati
Sabiex jiġu protetti l-interessi tal-impjegati, speċjalment ir-rappreżentazzjoni tal-ħaddiema fil-
livell tal-bord, li jeżistu fil-liġijiet nazzjonali fi 17-il Stat Membru f'forom differenti, ir-
rapporteur tipproponi li tissaħħaħ il-protezzjoni tad-drittijiet ta' parteċipazzjoni, ta' 
informazzjoni u ta' konsultazzjoni tal-impjegati u tikkomplementa r-referenzi t-tajba abbażi 
tad-Direttiva (KE) 2157/200 u d-Direttiva (KE) 2002/14 u oħrajn. Operazzjoni transkonfinali 
ta' kumpanija jenħtieġ li ma twassalx għat-telf tad-drittijiet tal-ħaddiema miksuba fl-Ewropa. 

Is-simplifikazzjoni tal-proċedura u t-tnaqqis tal-ispejjeż għall-kumpaniji
Fir-rigward tal-interessi ekonomiċi tal-kumpaniji, il-proċeduri li bihom isiru l-konverżjoni u l-
mergers jeħtieġ li jkunu ċari u sempliċi. L-awtorità nazzjonali kompetenti hija responsabbli 
biex tiddeċiedi dwar l-operazzjoni transkonfinali. Hija fid-diskrezzjoni tagħha stess li 
tirrikjedi aktar informazzjoni u li tikkonsulta espert indipendenti. Ir-rekwiżit li dan isir f'kull 
każ ipoġġi piż żejjed fuq id-direttiva u għalhekk ir-rapporteur qed tħassar ir-rekwiżit li jiġi 
kkonsultat espert indipendenti meta titwettaq valutazzjoni fil-fond u ssaħħaħ il-fluss tal-
informazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali.  

L-ebda valur miżjud għad-diviżjonijiet
Il-proposta hija applikabbli biss għal ammont żgħir ta' diviżjonijiet transkonfinali. Għalhekk, 
ir-rapporteur tissuġġerixxi li jitħassar il-kapitolu dwar id-diviżjonijiet transkonfinali. Fin-
nuqqas ta' regoli dwar it-trasferiment tas-sede ta' kumpanija b'mod transkonfinali, il-
kumpaniji għamlu użu minn diviżjonijiet nazzjonali flimkien ma' merger transkonfinali. Fid-
dawl tal-ħolqien ta' regoli ċari għal konverżjonijiet transkonfinali, il-valur miżjud għal 
kapitolu separat għad-diviżjoniiet mhuwiex ippruvat.

Il-kjarifika tat-termini u d-definizzjonijiet 
Sabiex jiġu stabbiliti legalment ċerti regoli u tinħoloq proċedura ċara għall-konverżjonijiet u 
l-mergers transkonfinali kollha fl-Ewropa, ir-rapporteur tikkjarifika termini interpretattivi u 
tikkomplementa d-definizzjonijiet rilevanti.
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