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Emenda 4
Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex jissaħħu l-konsistenza u l-
komparabbiltà ta' informazzjoni mhux 
finanzjarja divulgata madwar l-Unjoni, il-
kumpaniji għandhom ikunu obbligati 
jinkludu fir-rapport annwali tagħhom 
dikjarazzjoni mhux finanzjarja li jkun fiha 
informazzjoni relatata tal-anqas ma’ 
kwistjonijiet ambjentali, soċjali u 
kwistjonijiet relatati mal-ħaddiema, ir-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem, u 
kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni u t-
tixħim. Din id-dikjarazzjoni għandha 
tinkludi deskrizzjoni tal-politiki, ir-
riżultati, u r-riskji relatati ma’ dawk il-
kwistjonijiet.

(6) Sabiex jissaħħu l-konsistenza u l-
komparabbiltà ta' informazzjoni mhux 
finanzjarja divulgata madwar l-Unjoni, il-
kumpaniji għandhom ikunu obbligati 
jinkludu fir-rapport annwali tagħhom 
dikjarazzjoni mhux finanzjarja li jkun fiha 
informazzjoni relatata tal-anqas ma’ 
kwistjonijiet ambjentali, kwistjonijiet 
soċjali u relatati mal-ħaddiema, ir-rispett 
tad-drittijiet tal-bniedem, u kwistjonijiet 
kontra l-korruzzjoni u t-tixħim. Din id-
dikjarazzjoni għandha tinkludi deskrizzjoni 
tal-politiki, ir-riżultati, u r-riskji relatati 
ma’ dawk il-kwistjonijiet. Għandha 
tinkludi wkoll il-ktajjen ta' provvista tal-
kumpaniji u s-sottokuntratturi tagħhom 
fil-każ ta' atturi ewlenin f'dawn il-ktajjen.

Or. pl

Emenda 5
Jean-Jacob Bicep
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jipprovdu din l-informazzjoni, il-
kumpaniji jistgħu jiddependu fuq oqfsa 
nazzjonali, oqfsa bbażati fl-UE bħall-
Iskema ta’ Ġestjoni u Awditjar Ekoloġiċi 
(EMAS), u oqfsa internazzjonali bħall-
Impatt Globali tan-Nazzjonijiet Uniti 
(NU), il-Prinċipji Gwida dwar in-Negozju 
u d-Drittijiet tal-Bniedem li jimplimentaw 

(7) Biex jipprovdu din l-informazzjoni, il-
kumpaniji għandhom japplikaw il-
Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-
Drittijiet tal-Bniedem li jimplimentaw il-
Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) 
"Ipproteġi, Irrispetta u Rrimedja" u l-
Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi 
Multinazzjonali u jistgħu jserrħu wkoll 
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il-Qafas tan-NU 'Ipproteġi, Irrispetta u 
Rrimedja', l-Organizzazzjoni għall-
Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku 
(OECD), il-Linji Gwida għal Intrapriżi 
Multinazzjonali, l-Organizzazzjoni 
Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni 
(ISO) 26000, id-Dikjarazzjoni Tripartitika 
tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO) dwar il-prinċipji li 
jikkonċernaw l-intrapriżi multinazzjonali u 
l-politika soċjali, u l-Inizjattiva Globali ta’ 
Rappurtar.

fuq oqfsa nazzjonali, oqfsa bbażati fl-UE 
bħall-Iskema ta’ Ġestjoni u Awditjar 
Ekoloġiċi (EMAS), u oqfsa 
internazzjonali oħra bħall-Patt Globali 
tan-NU, l-Organizzazzjoni Internazzjonali 
għall-Istandardizzazzjoni (ISO) 26000, id-
Dikjarazzjoni Tripartitika tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO) dwar il-prinċipji li 
jikkonċernaw l-intrapriżi multinazzjonali u 
l-politika soċjali, u l-Inizjattiva Globali ta’ 
Rappurtar.

Or. en

Emenda 6
Jean-Jacob Bicep
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Safejn hu meħtieġ għall-fehim tal-
impatti tal-kumpaniji fir-rigward tad-
drittijiet tal-bniedem u f'termini soċjali u 
ambjentali, ir-rapporti annwali 
għandhom jinkludu indikaturi prinċipali 
tal-prestazzjoni mhux finanzjarji rilevanti 
għas-settur partikolari tan-negozju.

Or. en

Emenda 7
Jean-Jacob Bicep
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
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li jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmi 
adegwati u effettivi sabiex tiġi żgurata 
divulgazzjoni sħiħa, preċiża u kredibbli 
ta’ informazzjoni mhux finanzjarja mill-
kumpaniji, b’konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 8
Inese Vaidere

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Kunsill Ewropew tal-24 u l-
25 ta’ Marzu 2011 talab li jitnaqqas il-piż 
regolatorju kumplessiv, partikolarment 
għall-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju 
('SMEs'), fuq livell Ewropew u nazzjonali 
u ssuġġerixxa miżuri biex tiżdied il-
produttività filwaqt li l-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv għandha l-għan li 
ttejjeb l-ambjent tan-negozju għall-SMEs u 
li tippromwovi l-internazzjonalizzazzjoni 
tagħhom. Għalhekk, skont il-prinċipju 
'Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir', ir-rekwiżiti ta’ 
divulgazzjoni skont id-
Direttiva 78/660/KEE u d-
Direttiva 83/349/KEE għandhom japplikaw 
biss għal ċerti intrapriżi kbar u gruppi.

(10) Il-Kunsill Ewropew tal-24 u l-
25 ta’ Marzu 2011 talab li jitnaqqas il-piż 
regolatorju kumplessiv, partikolarment 
għall-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju 
('SMEs'), fuq livell Ewropew u nazzjonali,
laqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li 
tipproponi modi ta' kif il-mikrointrapriżi 
jkunu eżentati minn ċerti regolamenti, u 
ssuġġerixxa miżuri biex tiżdied il-
produttività filwaqt li l-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv għandha l-għan li 
ttejjeb l-ambjent tan-negozju għall-SMEs u 
li tippromwovi l-internazzjonalizzazzjoni 
tagħhom. Għalhekk, skont il-prinċipju 
“Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir”, ir-rekwiżiti ta’ 
divulgazzjoni skont id-
Direttiva 78/660/KEE u d-
Direttiva 83/349/KEE għandhom japplikaw 
biss għal ċerti intrapriżi kbar u gruppi.

Or. en

Emenda 9
Inese Vaidere
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Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-ambitu ta’ dawn ir-rekwiżiti ta’ 
divulgazzjoni mhux finanzjarji għandu 
jkun definit b'referenza għall-medja tal-
għadd ta' impjegati, tal-assi totali u tal-
fatturat. L-SMEs għandhom ikunu eżentati 
minn rekwiżiti addizzjonali, u l-obbligu li 
jiddivulgaw dikjarazzjoni mhux finanzjarja 
fir-rapport annwali għandu japplika biss 
għal dawk il-kumpaniji li l-għadd medju 
ta’ impjegati tagħhom jaqbeż il-500, u li 
jaqbżu jew total ta’ EUR 20 miljun fil-
karta tal-bilanċ jew b'fatturat nett ta' 
EUR 40 miljun.

(11) L-ambitu ta’ dawn ir-rekwiżiti ta’ 
divulgazzjoni mhux finanzjarji għandu 
jkun definit b'referenza għall-medja tal-
għadd ta' impjegati, tal-assi totali u tal-
fatturat. Il-mikrointrapriżi u l-SMEs 
għandhom ikunu eżentati minn rekwiżiti 
addizzjonali, u l-obbligu li jiddivulgaw 
dikjarazzjoni mhux finanzjarja fir-rapport 
annwali għandu japplika biss għal dawk il-
kumpaniji li l-għadd medju ta’ impjegati 
tagħhom jaqbeż il-500, u li jaqbżu jew total 
ta’ EUR 20 miljun fil-karta tal-bilanċ jew 
b'fatturat nett ta' EUR 40 miljun.

Or. en

Emenda 10
Jean-Jacob Bicep
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-ambitu ta’ dawn ir-rekwiżiti ta’ 
divulgazzjoni mhux finanzjarji għandu 
jkun definit b'referenza għall-medja tal-
għadd ta' impjegati, tal-assi totali u tal-
fatturat. L-SMEs għandhom ikunu eżentati 
minn rekwiżiti addizzjonali, u l-obbligu li 
jiddivulgaw dikjarazzjoni mhux finanzjarja 
fir-rapport annwali għandu japplika biss 
għal dawk il-kumpaniji li l-għadd medju 
ta’ impjegati tagħhom jaqbeż il-500, u li 
jaqbżu jew total ta’ EUR 20 miljun fil-
karta tal-bilanċ jew b'fatturat nett ta' 
EUR 40 miljun.

(11) L-ambitu ta’ dawn ir-rekwiżiti ta’ 
divulgazzjoni mhux finanzjarji għandu 
jkun definit b'referenza għall-medja tal-
għadd ta' impjegati, tal-assi totali u tal-
fatturat. L-SMEs għandhom ikunu eżentati 
minn rekwiżiti addizzjonali, u l-obbligu li 
jiddivulgaw dikjarazzjoni mhux finanzjarja 
fir-rapport annwali għandu japplika biss 
għal dawk il-kumpaniji li l-għadd medju 
ta’ impjegati tagħhom jaqbeż il-250, u li 
jaqbżu jew total ta’ EUR 17,5 miljun fil-
karta tal-bilanċ jew b'fatturat nett ta' 
EUR 35 miljun.

Or. en
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Emenda 11
Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Meta jkunu qed jiġu adottati l-
kriterji biex jiġi ddeterminat liema korpi 
għandhom ikunu koperti mill-obbligu li 
jiddivulgaw informazzjoni mhux 
finanzjarja, għandhom jitqiesu d-
differenzi fil-livelli tal-iżvilupp ekonomiku 
fl-Istati Membri individwali, u, 
konsegwentement, sabiex jinkiseb l-istess 
riżultat għall-attività ekonomika, pajjiżi 
differenti jeħtieġu għadd medju differenti 
ta' impjegati. Għaldaqstant, meta jkunu 
qed jintgħażlu l-kriterji biex jiġi 
ddeterminat liema korpi għandhom ikunu 
koperti minn dawn ir-rekwiżiti ġodda ta' 
rappurtar, għandha ssir enfasi akbar fuq 
l-ammont tal-karta tal-bilanċ jew fuq il-
fatturat nett.

Or. pl

Emenda 12
Daniël van der Stoep

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-diversità tal-kompetenzi u l-fehmiet 
tal-membri tal-korpi amministrattivi, 
maniġerjali u superviżorji ta' kumpaniji 
tiffaċilita fehim tajjeb tal-organizzazzjoni u 
l-kwistjonijiet tan-negozju. Tippermetti lil 
membri ta' dawn il-korpi biex jeżerċitaw 
sfida kostruttiva tad-deċiżjonijiet tal-
maniġment u biex ikunu aktar miftuħa għal 

(15) Id-diversità tal-kompetenzi u l-fehmiet 
tal-membri tal-korpi amministrattivi, 
maniġerjali u superviżorji ta' kumpaniji 
tiffaċilita fehim tajjeb tal-organizzazzjoni u 
l-kwistjonijiet tan-negozju. Tippermetti lil 
membri ta' dawn il-korpi biex jeżerċitaw 
sfida kostruttiva tad-deċiżjonijiet tal-
maniġment u biex ikunu aktar miftuħa għal 
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ideat innovattivi, li jindirizzaw is-similarità 
tal-fehmiet tal-membri, il-fenomenu 
'raġunar gregarju'. Tikkontribwixxi 
għalhekk għas-sorveljanza effettiva tal-
immaniġġjar u l-governanza b’suċċess 
tal-kumpanija. Għalhekk, ikun importanti 
li tittejjeb it-trasparenza rigward il-
politika tad-diversità li l-kumpaniji 
għandhom fis-seħħ. Din għandha 
tinforma lis-suq dwar prattiki ta' 
governanza korporattiva u għalhekk 
tpoġġi pressjoni indiretta fuq il-kumpaniji 
biex ikollhom bordijiet aktar diversifikati.

ideat innovattivi, li jindirizzaw is-similarità 
tal-fehmiet tal-membri, il-fenomenu 
'raġunar gregarju'. Madankollu, dawn il-
kwistjonijiet għandhom jitħallew f'idejn 
il-korpi amministrattivi, maniġerjali u 
superviżorji tal-kumpaniji.

Or. nl

Emenda 13
Daniël van der Stoep

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-obbligu ta’ divulgazzjoni tal-
politiki tagħhom dwar id-diversità għal 
korpi amministrattivi, maniġerjali u 
superviżorji tagħhom fir-rigward ta’ 
aspetti bħalma huma l-età, is-sess, id-
diversità ġeografika, l-isfond edukattiv u 
professjonali għandhom japplikaw biss 
għal kumpaniji elenkati kbar. Għalhekk 
kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju li 
jistgħu jiġu eżentati minn ċerti obbligi tal-
kontabbiltà skont l-Artikolu 27 tad-
Direttiva 78/660/KEE ma għandhomx 
ikunu koperti minn dan l-obbligu. Id-
divulgazzjoni tal-politika dwar id-diversità 
għandha tkun parti mid-dikjarazzjoni ta' 
governanza korporattiva, kif stipulat fl-
Artikolu 46a tad-Direttiva 78/660/KEE. 
Kumpaniji li ma għandhomx tali politika 
dwar id-diversità, ma għandhomx ikunu 
obbligati li jdaħħlu waħda fis-seħħ, iżda 
għandhom jispjegaw b’mod ċar għalfejn 

imħassar
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dan hu l-każ.

Or. nl

Emenda 14
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-obbligu ta’ divulgazzjoni tal-politiki 
tagħhom dwar id-diversità għal korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħhom fir-rigward ta’ aspetti bħalma 
huma l-età, is-sess, id-diversità ġeografika, 
l-isfond edukattiv u professjonali 
għandhom japplikaw biss għal kumpaniji 
elenkati kbar. Għalhekk kumpaniji żgħar u 
ta’ daqs medju li jistgħu jiġu eżentati minn 
ċerti obbligi tal-kontabbiltà skont l-
Artikolu 27 tad-Direttiva 78/660/KEE ma 
għandhomx ikunu koperti minn dan l-
obbligu. Id-divulgazzjoni tal-politika dwar 
id-diversità għandha tkun parti mid-
dikjarazzjoni ta' governanza korporattiva, 
kif stipulat fl-Artikolu 46a tad-
Direttiva 78/660/KEE. Kumpaniji li ma 
għandhomx tali politika dwar id-diversità, 
ma għandhomx ikunu obbligati li jdaħħlu 
waħda fis-seħħ, iżda għandhom jispjegaw 
b’mod ċar għalfejn dan hu l-każ.

(16) L-obbligu ta’ divulgazzjoni tal-politiki 
tagħhom dwar id-diversità għal korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħhom fir-rigward ta’ aspetti bħalma 
huma l-età, is-sess, id-diversità ġeografika, 
id-diżabbiltà, l-isfond edukattiv u 
professjonali għandhom japplikaw biss 
għal kumpaniji elenkati kbar. Għalhekk 
kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju li jistgħu 
jiġu eżentati minn ċerti obbligi tal-
kontabbiltà skont l-Artikolu 27 tad-
Direttiva 78/660/KEE ma għandhomx 
ikunu koperti minn dan l-obbligu. Id-
divulgazzjoni tal-politika dwar id-diversità 
għandha tkun parti mid-dikjarazzjoni ta' 
governanza korporattiva, kif stipulat fl-
Artikolu 46a tad-Direttiva 78/660/KEE. 
Kumpaniji li ma għandhomx tali politika 
dwar id-diversità, ma għandhomx ikunu 
obbligati li jdaħħlu waħda fis-seħħ, iżda 
għandhom jispjegaw b’mod ċar għalfejn 
dan hu l-każ.

Or. en

Emenda 15
María Muñiz De Urquiza

Proposta għal direttiva
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-obbligu ta’ divulgazzjoni tal-politiki 
tagħhom dwar id-diversità għal korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħhom fir-rigward ta’ aspetti bħalma 
huma l-età, is-sess, id-diversità ġeografika, 
l-isfond edukattiv u professjonali 
għandhom japplikaw biss għal kumpaniji 
elenkati kbar. Għalhekk kumpaniji żgħar u 
ta’ daqs medju li jistgħu jiġu eżentati minn 
ċerti obbligi tal-kontabbiltà skont l-
Artikolu 27 tad-Direttiva 78/660/KEE ma 
għandhomx ikunu koperti minn dan l-
obbligu. Id-divulgazzjoni tal-politika dwar 
id-diversità għandha tkun parti mid-
dikjarazzjoni ta' governanza korporattiva, 
kif stipulat fl-Artikolu 46a tad-
Direttiva 78/660/KEE. Kumpaniji li ma 
għandhomx tali politika dwar id-diversità, 
ma għandhomx ikunu obbligati li jdaħħlu 
waħda fis-seħħ, iżda għandhom jispjegaw 
b’mod ċar għalfejn dan hu l-każ.

(16) L-obbligu ta’ divulgazzjoni tal-politiki 
tagħhom dwar id-diversità għal korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħhom fir-rigward ta’ aspetti bħalma 
huma l-età, is-sess, id-diversità ġeografika, 
id-diżabbiltà, l-isfond edukattiv u 
professjonali għandhom japplikaw biss 
għal kumpaniji elenkati kbar. Għalhekk 
kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju li jistgħu 
jiġu eżentati minn ċerti obbligi tal-
kontabbiltà skont l-Artikolu 27 tad-
Direttiva 78/660/KEE ma għandhomx 
ikunu koperti minn dan l-obbligu. Id-
divulgazzjoni tal-politika dwar id-diversità 
għandha tkun parti mid-dikjarazzjoni ta' 
governanza korporattiva, kif stipulat fl-
Artikolu 46a tad-Direttiva 78/660/KEE. 
Kumpaniji li ma għandhomx tali politika 
dwar id-diversità, ma għandhomx ikunu 
obbligati li jdaħħlu waħda fis-seħħ, iżda 
għandhom jispjegaw b’mod ċar għalfejn 
dan hu l-każ.

Or. es

Emenda 16
Jean-Jacob Bicep
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – inċiż iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 ir-riskji relatati ma' dawn il-kwistjonijiet u 
kif il-kumpanija timmaniġġja dawk ir-
riskji.

ir-riskji relatati mal-attivitajiet tal-
kumpanija, li aktarx li jikkawżaw, jew li 
kkawżaw, impatti negattivi serji ta’ natura 
soċjali u ambjentali u f'termini ta' 
drittijiet tal-bniedem, u kif il-kumpanija 
timmaniġġja dawn ir-riskji.
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Or. en

Emenda 17
Thijs Berman

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Meta kumpanija ma ssegwix politiki fir-
rigward ta’ waħda jew aktar minn dawn il-
kwistjonijiet, għandha tipprovdi 
spjegazzjoni għaliex ma tagħmilx dan.

Meta kumpanija ma ssegwix politiki fir-
rigward ta’ waħda jew aktar minn dawn il-
kwistjonijiet, għandha tipprovdi 
spjegazzjoni raġunata bbażata fuq 
valutazzjoni tar-riskju għaliex ma 
tagħmilx dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-investituri u l-konsumaturi jkunu infurmati dwar il-valutazzjoni tar-riskju mwettqa 
mill-kumpaniji fir-rigward tan-nuqqas ta' insegwiment ta' politika fil-kwistjonijiet iddefiniti 
ta' rappurtar mhux finanzjarju. Spjegazzjoni raġunata tippermetti lill-investituri u lill-
konsumaturi jifhmu kif il-kumpaniji jipperċepixxu u jivvalutaw ir-riskji fl-istrateġiji tagħhom.

Emenda 18
Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Meta tipprovdi informazzjoni bħal din, il-
kumpanija tista’ sserraħ fuq oqfsa 
nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali u, jekk tagħmel hekk 
għandha tispeċifika fuq liema oqfsa 
mxiet.

Meta tipprovdi informazzjoni bħal din, il-
kumpanija tista’ sserraħ fuq oqfsa 
nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali, bħal pereżempju: l-Iskema 
ta’ Ġestjoni u Awditjar Ekoloġiċi 
(EMAS), u oqfsa internazzjonali bħall-
Patt Globali tan-Nazzjonijiet Uniti (NU), 
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il-Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-
Drittijiet tal-Bniedem li jimplimentaw il-
Qafas tan-NU "Ipproteġi, Irrispetta u 
Rrimedja", il-Linji Gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiku (OECD) għall-
Intrapriżi Multinazzjonali, l-
Organizzazzjoni Internazzjonali għall-
Istandardizzazzjoni (ISO) 26000, id-
Dikjarazzjoni Tripartitika tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO) dwar il-prinċipji li 
jikkonċernaw l-intrapriżi multinazzjonali 
u l-politika soċjali, u l-Inizjattiva Globali 
ta’ Rappurtar.

Or. pl

Emenda 19
Jean-Jacob Bicep
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Meta tipprovdi informazzjoni bħal din il-
kumpanija tista’ sserraħ fuq oqfsa 
nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali u, jekk tagħmel hekk 
għandha tispeċifika fuq liema oqfsa mxiet.

Meta tipprovdi informazzjoni bħal din, il-
kumpanija għandha tapplika l-Prinċipji 
Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-
Bniedem li jimplimentaw il-Qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti "Ipproteġi, Irrispetta u 
Rrimedja" u l-Linji Gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) għall-
Intrapriżi Multinazzjonali. Barra minn 
hekk, il-kumpanija tista’ sserraħ ukoll fuq 
oqfsa nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali u, jekk tagħmel hekk 
għandha tispeċifika fuq liema oqfsa mxiet. 
Din id-dispożizzjoni għandha tapplika 
mingħajr ħsara għar-rekwiżiti ta’ din id-
Direttiva jew għal leġiżlazzjoni jew gwida 
oħra tal-Unjoni Ewropea li fihom iżjed 
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regoli speċifiċi għad-divulgazzjoni mhux 
finanzjarja tal-kumpaniji.

Or. en

Emenda 20
Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 � paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tipprovdi tali informazzjoni mhux 
finanzjarja, il-kumpanija għandha tindika 
liema qafas legali użat.

Or. pl

Emenda 21
Jean-Jacob Bicep
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Rigward il-limitu meħtieġ għall-fehim tal-
iżvilupp, il-prestazzjoni jew il-pożizzjoni 
tal-kumpanija, l-analiżi għandha tinkludi 
kemm l-indikaturi prinċipali tal-
prestazzjoni finanzjarji kif ukoll dawk 
mhux finanzjarji relevanti għal dak in-
negozju partikolari.

Rigward il-limitu meħtieġ għall-fehim tal-
iżvilupp, il-prestazzjoni jew il-pożizzjoni 
tal-kumpanija, u l-impatti fir-rigward tad-
drittijiet tal-bniedem u f'termini soċjali u 
ambjentali, l-analiżi għandha tinkludi 
kemm l-indikaturi prinċipali tal-
prestazzjoni finanzjarji kif ukoll dawk 
mhux finanzjarji relevanti għal dak in-
negozju partikolari.

Or. en
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Emenda 22
Jean-Jacob Bicep
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tiżviluppa gwida dwar il-metodoloġija u l-
użu tal-istandards internazzjonali u l-
indikaturi tal-prestazzjoni mhux 
finanzjarji sabiex jassistu l-kumpaniji fir-
rappurtar tagħhom.

Or. en

Emenda 23
Jean-Jacob Bicep
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-
gwida u tressaq rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-iżvilupp tal-
gwida, mhux aktar tard minn 18-il xahar 
wara l-adozzjoni tad-Direttiva. 

Or. en

Emenda 24
Jean-Jacob Bicep
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Bord ta’ Gwida dwar id-Divulgazzjoni 
mhux Finanzjarja sabiex jappoġġja l-
implimentazzjoni ta’ rekwiżiti ta’ 
rappurtar mhux finanzjarju u sabiex 
jinvolvi l-partijiet interessati għall-
iżvilupp ta’ gwida dwar il-metodoloġija u 
l-użu ta’ standards internazzjonali u 
indikaturi ta’ prestazzjoni mhux 
finanzjarji b’mod bilanċjat u miftuħ.

Or. en

Emenda 25
Daniël van der Stoep

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Artikolu 46a huwa emendat kif ġej: imħassar
(a) Fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt(g) li
ġej:
(g) deskrizzjoni tal-politika dwar id-
diversità tal-kumpanija għall-korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħha fir-rigward ta’ aspetti bħalma 
huma l-età, is-sess, id-diversità 
ġeografika, l-isfond edukattiv u 
professjonali, l-għanijiet ta' din il-politika 
dwar id-diversità, kif ġiet implimentata u 
r-riżultati fil-perjodu tar-rappurtar. Jekk 
il-kumpanija ma għandhiex tali politika, 
id-dikjarazzjoni għandha tinkludi 
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spjegazzjoni ċara u mmotivata dwar 
għalfejn dan hu l-każ. '
(b) Jiżdied il-paragrafu 4 li ġej:
‘4. Il-punt (g) tal-paragrafu 1 ma 
japplikax għal kumpaniji skont it-tifsira 
tal-Artikolu 27. '

Or. nl

Emenda 26
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46a – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 deskrizzjoni tal-politika dwar id-diversità 
tal-kumpanija għall-korpi amministrattivi, 
maniġerjali u superviżorji tagħha fir-
rigward ta’ aspetti bħalma huma l-età, is-
sess, id-diversità ġeografika, l-isfond 
edukattiv u professjonali, l-għanijiet ta' din 
il-politika dwar id-diversità, kif ġiet 
implimentata u r-riżultati fil-perjodu tar-
rappurtar. Jekk il-kumpanija ma għandhiex 
tali politika, id-dikjarazzjoni għandha 
tinkludi spjegazzjoni ċara u mmotivata 
dwar għalfejn dan hu l-każ.

deskrizzjoni tal-politika dwar id-diversità 
tal-kumpanija għall-korpi amministrattivi, 
maniġerjali u superviżorji tagħha fir-
rigward ta’ aspetti bħalma huma l-età, is-
sess, id-diversità ġeografika, id-diżabbiltà,
l-isfond edukattiv u professjonali, l-
għanijiet ta' din il-politika dwar id-
diversità, kif ġiet implimentata u r-riżultati 
fil-perjodu tar-rappurtar. Jekk il-kumpanija 
ma għandhiex tali politika, id-dikjarazzjoni 
għandha tinkludi spjegazzjoni ċara u 
mmotivata dwar għalfejn dan hu l-każ.

Or. en

Emenda 27
María Muñiz De Urquiza

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE u d-Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 46a – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (g) deskrizzjoni tal-politika dwar id- (g) deskrizzjoni tal-politika dwar id-
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diversità tal-kumpanija għall-korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħha fir-rigward ta’ aspetti bħalma huma 
l-età, is-sess, id-diversità ġeografika, l-
isfond edukattiv u professjonali, l-għanijiet 
ta' din il-politika dwar id-diversità, kif ġiet 
implimentata u r-riżultati fil-perjodu tar-
rappurtar. Jekk il-kumpanija ma għandhiex 
tali politika, id-dikjarazzjoni għandha 
tinkludi spjegazzjoni ċara u mmotivata 
dwar għalfejn dan hu l-każ.

diversità tal-kumpanija għall-korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħha fir-rigward ta’ aspetti bħalma huma 
l-età, is-sess, id-diversità ġeografika, id-
diżabbiltà, l-isfond edukattiv u 
professjonali, l-għanijiet ta' din il-politika 
dwar id-diversità, kif ġiet implimentata u r-
riżultati fil-perjodu tar-rappurtar. Jekk il-
kumpanija ma għandhiex tali politika, id-
dikjarazzjoni għandha tinkludi spjegazzjoni 
ċara u mmotivata dwar għalfejn dan hu l-
każ.

Or. es

Emenda 28
Thijs Berman

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 53a - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Infurzar
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmi effettivi 
u adegwati sabiex tiġi żgurata 
divulgazzjoni korretta ta' informazzjoni 
mhux finanzjarja mill-kumpaniji, 
b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm fis-seħħ proċeduri nazzjonali 
effettivi biex tiġi infurzata l-konformità 
mal-obbligi ta' din id-Direttiva u li dawn 
il-proċeduri jkunu disponibbli għall-
persuni u l-entitajiet ġuridiċi kollha li 
jkollhom interess leġittimu, b'konformità 
mal-liġi nazzjonali,li jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jiġu 
rrispettati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati riskji ta' greenwashing u informazzjoni qarrieqa, jeħtieġ li fl-Istati Membri 
jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmi speċifiċi bl-għan li d-Direttiva tiġi implimentata u infurzata 
korrettament. Sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet nazzjonali ferm differenti, għandha tingħata 
flessibbiltà lill-Istati Membri fir-rigward tal-funzjonament ta' dawn il-mekkaniżmi.

Emenda 29
Jean-Jacob Bicep
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għal kumpaniji ewlenin ta’ intrapriżi li 
għandhom jiġu kkonsolidati li flimkien 
jaqbżu għadd medju ta' 500 impjegat matul 
is-sena finanzjarja, u fid-dati tal-karta tal-
bilanċ tagħhom, jaqbżu jew it-total tal-
karta tal-bilanċ ta’ EUR 20 miljun jew il-
fatturat nett ta' EUR 40 miljun, l-analiżi 
għandha tinkludi wkoll dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja li jkun fiha informazzjoni 
relatata tal-anqas ma’ kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali u tal-impjegati, ir-rispett 
tad-drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet 
kontra l-korruzzjoni u t-tixħim, inklużi:

Għal kumpaniji ewlenin ta’ intrapriżi li 
għandhom jiġu kkonsolidati li flimkien 
jaqbżu għadd medju ta' 250 impjegat matul 
is-sena finanzjarja, u fid-dati tal-karta tal-
bilanċ tagħhom, jaqbżu jew it-total tal-
karta tal-bilanċ ta’ EUR 17,5 miljun jew il-
fatturat nett ta' EUR 35 miljun, l-analiżi 
għandha tinkludi wkoll dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja li jkun fiha informazzjoni 
relatata tal-anqas ma’ kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali u tal-impjegati, ir-rispett 
tad-drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet 
kontra l-korruzzjoni u t-tixħim, u li titqies 
il-katina ta' provvista kompluta tal-
kumpanija, inklużi:

Or. en

Emenda 30
Jean-Jacob Bicep
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – inċiż iii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 ir-riskji relatati ma' dawn il-kwistjonijiet u 
kif il-kumpanija timmaniġġja dawk ir-
riskji.

ir-riskji relatati ma’ dawn il-kwistjonijiet 
konnessi mal-attivitajiet tal-kumpanija, li 
aktarx li jikkawżaw, jew li kkawżaw, 
impatti negattivi serji ta’ natura soċjali u 
ambjentali u f'termini ta' drittijiet tal-
bniedem, u kif il-kumpanija timmaniġġja 
dawn ir-riskji.

Or. en

Emenda 31
Thijs Berman

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn l-intrapriżi inklużi fil-konsolidazzjoni 
meqjusa kollha kemm hi, ma jsegwux 
politiki fir-rigward ta’ kwistjoni waħda jew 
aktar minn dawn, il-kumpanija għandha 
tipprovdi spjegazzjoni għaliex ma tagħmilx 
dan.

Fejn l-intrapriżi inklużi fil-konsolidazzjoni 
meqjusa kollha kemm hi, ma jsegwux 
politiki fir-rigward ta’ kwistjoni waħda jew 
aktar minn dawn, il-kumpanija għandha 
tipprovdi spjegazzjoni raġunata bbażata 
fuq valutazzjoni tar-riskju għaliex ma 
tagħmilx dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-investituri u l-konsumaturi jkunu infurmati dwar il-valutazzjoni tar-riskju mwettqa 
mill-kumpaniji fir-rigward tan-nuqqas ta' insegwiment ta' politika fil-kwistjonijiet iddefiniti 
ta' rappurtar mhux finanzjarju. Spjegazzjoni raġunata tippermetti lill-investituri u lill-
konsumaturi jifhmu kif il-kumpaniji jipperċepixxu u jivvalutaw ir-riskji fl-istrateġiji tagħhom.

Emenda 32
Andrzej Grzyb
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Meta jipprovdi din l-informazzjoni, ir-
rapport annwali kkonsolidat jista’ juża 
oqfsa nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali, u jekk jagħmel hekk, 
għandu jispeċifika fuq liema oqfsa mexa.

Meta tipprovdi informazzjoni bħal din, il-
kumpanija tista’ sserraħ fuq oqfsa 
nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali, bħal pereżempju: l-Iskema 
ta’ Ġestjoni u Awditjar Ekoloġiċi 
(EMAS), u oqfsa internazzjonali bħall-
Patt Globali tan-Nazzjonijiet Uniti (NU), 
il-Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-
Drittijiet tal-Bniedem li jimplimentaw il-
Qafas tan-NU "Ipproteġi, Irrispetta u 
Rrimedja", il-Linji Gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiku (OECD) għall-
Intrapriżi Multinazzjonali, l-
Organizzazzjoni Internazzjonali għall-
Istandardizzazzjoni (ISO) 26000, id-
Dikjarazzjoni Tripartitika tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO) dwar il-prinċipji li 
jikkonċernaw l-intrapriżi multinazzjonali 
u l-politika soċjali, u l-Inizjattiva Globali 
ta’ Rappurtar.

Or. pl

Emenda 33
Jean-Jacob Bicep
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Meta jipprovdi din l-informazzjoni, ir-
rapport annwali kkonsolidat jista’ juża 
oqfsa nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 

Meta tipprovdi informazzjoni bħal din, il-
kumpanija għandha tapplika l-Prinċipji 
Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-
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internazzjonali, u jekk jagħmel hekk, 
għandu jispeċifika fuq liema oqfsa mexa.

Bniedem li jimplimentaw il-Qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti "Ipproteġi, Irrispetta u 
Rrimedja"' u l-Linji Gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) għall-
Intrapriżi Multinazzjonali. Barra minn 
hekk, il-kumpanija tista' sserraħ ukoll fuq
oqfsa nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali, u jekk tagħmel hekk, 
għandha tispeċifika fuq liema oqfsa mxiet. 
Din id-dispożizzjoni għandha tapplika 
mingħajr ħsara għar-rekwiżiti ta’ din id-
Direttiva jew għal leġiżlazzjoni jew gwida 
oħra tal-Unjoni Ewropea li fihom iżjed 
regoli speċifiċi għad-divulgazzjoni mhux 
finanzjarja tal-kumpaniji. 

Or. en

Emenda 34
Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tipprovdi tali informazzjoni mhux 
finanzjarja, il-kumpanija għandha tindika 
liema qafas legali użat.

Or. pl

Emenda 35
Thijs Berman

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt b
Id-Direttiva 83/394/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Infurzar
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmi effettivi 
u adegwati sabiex tiġi żgurata 
divulgazzjoni korretta ta' informazzjoni 
mhux finanzjarja mill-kumpaniji, 
b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm fis-seħħ proċeduri nazzjonali 
effettivi biex tiġi infurzata l-konformità 
mal-obbligi ta' din id-Direttiva u li dawn 
il-proċeduri jkunu disponibbli għall-
persuni u l-entitajiet ġuridiċi kollha li 
jkollhom interess leġittimu, b'konformità 
mal-liġi nazzjonali, li jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jiġu 
rrispettati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati riskji ta' greenwashing u informazzjoni qarrieqa, jeħtieġ li fl-Istati Membri 
jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmi speċifiċi bl-għan li d-Direttiva tiġi implimentata u infurzata 
korrettament. Sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet nazzjonali ferm differenti, għandha tingħata 
flessibbiltà lill-Istati Membri fir-rigward tal-funzjonament ta' dawn il-mekkaniżmi.

Emenda 36
Jean-Jacob Bicep
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2a (ġdid)
Id-Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Il-monitoraġġ u l-infurzar
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1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmi adegwati 
u effettivi sabiex iwettqu monitoraġġ u 
infurzar effettiv tad-divulgazzjoni korretta 
ta’ informazzjoni mhux finanzjarja mill-
kumpaniji, b’konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattiv 
għall-infurzar tal-obbligi skont din id-
Direttiva jkunu disponibbli għall-persuni 
kollha, inklużi entitajiet ġuridiċi, li 
għandhom, bi qbil mal-kriterji mniżżla fil-
liġi nazzjonali tagħhom, interess leġittimu 
li jiżguraw li d-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva jiġu rispettati.

Or. en

Emenda 37
Jean-Jacob Bicep
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ 
fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni 
tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-
għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Mhux aktar tard minn [tliet snin wara l-
adozzjoni ta' din id-Direttiva], il-
Kummissjoni għandha tirrevedi d-
dispożizzjonijiet fl-Artikolu 46 u tressaq 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill akkumpanjat, jekk xieraq, minn 
proposti leġiżlattivi rigward:
- l-informazzjoni mhux finanzjarja 
divulgata fil-prattika, inklużi l-kopertura 
tal-katina ta' provvista, jekk din hijiex 
effettiva, jekk humiex provduti gwida u 
metodi adegwati;
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- il-progress mar-rappurtar mhux 
finanzjarju madwar id-dinja;
- l-implimentazzjoni tal-Qafas tan-NU 
"Ipproteġi, Irrispetta u Rrimedja" kif 
ukoll il-Linji Gwida tal-OECD għall-
Intrapriżi Multinazzjonali;
- l-użu ta’ indikaturi għall-użu tal-art, l-
użu tal-ilma, l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta' serra, u l-użu ta’ materjali; u
- l-effikaċja ta’ mekkaniżmi eżistenti ta’ 
verifika u infurzar.

Or. en


