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EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

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 talanqas 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 talanqas 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 filwaqt li tikkunsidra l-katina 
sħiħa tal-valur tal-kumpaniji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dikjarazzjoni mhux finanzjarja għandha tkopri mhux biss l-operazzjonijiet diretti tal-
kumpaniji, imma l-impatt ta' dawk l-operazzjonijiet matul il-katina tal-valur.

Emenda 2

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 

(7) Biex jipprovdu din l-informazzjoni, il-
kumpaniji jistgħu jiddependu fuq oqfsa 
nazzjonali, oqfsa bbażati fl-UE bħall-
Iskema ta’ Ġestjoni u Awditjar Ekoloġiċi 
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(EMAS), u oqfsa internazzjonali bħall-
Impatt 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,” 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.

(EMAS), u oqfsa internazzjonali bħall-
Impatt 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,” 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, l-Inizjattiva Globali ta’ 
Rappurtar, il-Proġett ta' Divulgazzjoni tal-
Karbonju (CDB) u l-Bord ta' Standards 
dwar id-Divulgazzjoni tal-Karbonju 
(CDSB). Din id-dispożizzjoni għandha 
tapplika mingħajr preġudizzju għar-
rekwiżiti ta' din id-Direttiva jew ta' xi 
leġiżlazzjoni jew gwida oħra tal-Unjoni 
Ewropea li fihom aktar regoli speċifiċi 
għad-divulgazzjoni ta' informazzjoni 
mhux finanzjarja tal-kumpaniji. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wasal iż-żmien li fih tispiċċa l-konfużjoni relatata ma' ħafna oqsma dwar ir-rappurtar li 
jwasslu għall-frammentazzjoni u l-inkomparabbiltà. L-oqfsa internazzjonali rakkomandati 
huma r-rekwiżiti minimi rikonoxxuti internazzjonalment dwar l-imġiba responsabbbli ta' 
kumpaniji multinazzjonali.  Il-pajjiżi kollha tal-OECD diġà għandhom l-obbligu legali li 
jiżguraw li l-kumpaniji multinazzjonali jirrispettawhom, għalhekk dan ma jwassalx għal piż 
addizzjonali.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-kumpaniji għandhom jipprovdu 
informazzjoni dettaljata fir-rigward ta' 
impatti negattivi l-aktar li jistgħu 
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jimmaterjalizzaw kif ukoll dawk li diġà 
mmaterjalizzaw. In-negattività tal-impatti 
għandha titqies skont l-iskala u l-gravità 
tagħhom kif ukoll l-għadd ta' individwi 
milquta fil-preżent jew fil-futur sabiex 
kull rimedju għal impatt negattiv ikun tal-
inqas ugwali, jew ekwivalenti, għas-
sitwazzjoni ta' qabel ma jkun seħħ l-
impatt negattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat piż amministrattiv fuq il-kumpaniji, il-Prinċipji Gwida tan-NU 
jirrakkomandaw l-użu ta' valutazzjonijiet tal-impatt biex il-kumpaniji jidentifikaw l-aktar 
impatti serji attwali jew potenzjali u hu rrakkomandat li d-Direttiva ssegwi l-istess approċċ.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Ir-riskji ta' impatti negattivi jistgħu 
jiġu minn inizjattivi proprji ta' kumpaniji 
jew jistgħu jkunu marbuta mal-
operazzjonijiet tal-kumpaniji, il-prodotti 
jew is-servizzi permezz ta' rabtiet 
kummerċjali, inkluż mal-fornituri, il-
klijenti, is-sottokuntratturi jew is-sħab 
kummerċjali l-oħra tagħhom. Hu 
għalhekk meħtieġ li dan ikun rifless fl-
informazzjoni provduta mill-kumpaniji 
dwar il-politiki, ir-riskji u r-riżultati 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu mingħajr dubju li l-katini ta' forniment jirrapreżentaw riskju sinifikanti għall-kumpaniji, 
il-komunitajiet fejn joperaw u l-klijenti. Isir użu sinifikanti ta' riżorsi, bħal art, ilma, materjal 
u karbonju fil-katina ta' forniment aktar milli fil-kumpanijia nnifisha.  Dan it-tħassib diġà 
kien integrat fl-acquis communautaire fuq bażi ad hoc u għandu b'mod koerenti jitqies minn 
din il-proposta.
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Sabiex il-valur kondiviż ikun 
massimizzat, is-sostenibbiltà korporattiva 
ottimizzata u jissaħħu r-relevanza, il-
konsistenza u l-komparabbiltà ta' 
informazzjoni mhux finanzjarja provduta 
mill-kumpaniji, il-Kummissjoni għandha, 
fi żmien 12-il xahar mill-adozzjoni tad-
Direttiva, tipprovdi gwida settorjali u 
gwida orizzontali dwar l-użu ta' indikaturi 
tal-prestazzjoni ewlenin xierqa, 
metodoloġija tal-kejl tar-riżorsi u dwar l-
oqsfa internazzjonali, b'mod partikolari 
fir-rigward tar-responsabbiltà 
korporattiva għar-rispett tad-drittijiet u l-
valuri protetti min-normi tal-liġi 
internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan inaqqas il-piż amministrattiv fuq l-impriżi u jtejjeb ferm is-suċċess tad-Direttiva, billi 
jipprovdi aktar ċertezza għal kumpaniji, mingħajr ma jkun rekwiżit dirett tal-leġiżlazzjoni.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jkun hemm mezzi effikaċi u 
adegwati sabiex tiġi żgurata divulgazzjoni 
sħiħa, korretta u kredibbli ta' 
informazzjoni mhux finanzjarja mill-
kumpaniji, f'konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Biex 
ikun hemm livell aktar effikaċi ta' 
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protezzjoni, persuni fiżiċi u ġuridiċi li 
għandhom interess leġittimu li jiżguraw 
il-konformità mad-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva għandu jkollhom is-setgħa li 
jkunu involuti fi kwalunkwe proċedimenti
li jinqalgħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull għan li l-proposta tfittex li tilħaq ikun imminat minn nuqqas ta' konformità korporattiva. 
Sabiex dan jiġi kkuntrastat, jeħtieġ ikun hemm mekkaniżmu li permezz tiegħu dawk li 
għandhom interessi leġittimi jkunu jistgħu jinfurzaw il-konformità. Id-dettalji preċiżi ta' tali 
mekkaniżmu jistgħu jkunu indirizzati b'mod xieraq fil-livell tal-Istat Membru. Eżempji utli ta' 
dan jinsabu fil-liġi tal-UE dwar il-konsumatur u dik kontra d-diskrininazzjoni.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a 
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt a – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport annwali għandu jinkludi analiżi 
ġusta tal-iżvilupp u l-prestazzjoni tan-
negozju tal-kumpanija u tal-pożizzjoni 
tagħha, kif ukoll deskrizzjoni tar-riskji 
prinċipali u l-inċertezzi li taffaċċja.

Ir-rapport annwali għandu jinkludi analiżi 
ġusta tal-iżvilupp u l-prestazzjoni tan-
negozju tal-kumpanija u tal-pożizzjoni 
tagħha, kif ukoll deskrizzjoni tar-riskji 
prinċipali u l-inċertezzi li taffaċċja, filwaqt 
li juri d-diliġenza dovuta tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diliġenza dovuta hi fil-qalba tal-oqsfa internazzjonali ewlenin bħal-Linji Gwida tal-OECD 
għal Impriżi Multinazzjonali u l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-
Bniedem: din tiġbor fiha kif il-kumpaniji b'mod proattiv jidentifikaw, jevitaw u jimmitigaw ir-
riskji u l-impatti li jgħaddu fuq is-soċjetà.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a
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Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għal kumpaniji li l-għadd medju ta' 
impjegati matul is-sena finanzjarja jaqbeż 
il-500 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 talanqas ma’ kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali u tal-impjegati, ir-rispett 
tad-drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet 
kontra l-korruzzjoni u t-tixħim, inklużi:

Għal kumpaniji li l-għadd medju ta' 
impjegati matul is-sena finanzjarja jaqbeż 
il-500 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 
tintegra wkoll dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja li jkun fiha informazzjoni 
relatata talanqas ma’ kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali u tal-impjegati, ir-rispett 
tad-drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet 
kontra l-korruzzjoni u t-tixħim, filwaqt li 
tqis il-katina sħiħa tal-valur tal-
kumpaniji, inklużi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tal-iskandlu tal-laħam taż-żiemel u l-falliment tal-fabbrika ta' Bangladesh, jidher 
ċar li l-katini tal-forniment jirrapreżentaw riskju sinifikanti għall-kumpaniji, il-komunitajiet u 
l-klijenti. Dan it-tħassib diġà ġie rifless fl-acquis communautaire fuq bażi ad hoc u l-
Parlament Ewropew irrikonoxxa l-importanza tal-katini tal-provvista fir-Riżoluzzjoni 
2010/2205(INI). L-użu tal-kliem 'integrat' jirrifletti intenzjoni biex jiġi promoss rapport 
integrat aktar milli rapporti addizzjonali separati.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – subpunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

deskrizzjoni tal-politika segwita mill-
kumpanija fir-rigward ta' dawn il-
kwistjonijiet;

deskrizzjoni tal-politika, li tinkludi miri 
għal terminu medju u twil, segwita mill-
kumpanija fir-rigward ta' dawn il-
kwistjonijiet;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji jridu jinkludu l-miri li huma stess jistabbilixxu f'dawk l-oqsma sabiex il-partijiet 
interessati jistgħu jivvalutaw ir-riżultati rrapurtati.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – subpunt 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-kumpanija fir-rigward
tal-operazzjonijiet, il-prodotti, is-servizzi u 
r-relazzjonijiet kummerċjali tagħha u kif 
il-kumpanija timmaniġġja dawk ir-riskji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif rikonoxxut f'oqsfa internazzjonali ewlenin bħal-Linji Gwida għall-Impriżi Multinazzjonali 
tal-OECD u l-Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, ir-riskji li jħallu 
impatti negattivi jistgħu jseħħu fir-rigward tal-attivitajiet diretti tal-kumpaniji jew jistgħu 
jkunu marbuta mal-operazzjonijiet, il-prodotti jew is-servizzi permezz ta' relazzjoni 
kummerċjali tal-kumpaniji.  Għalhekk, ir-riskji matul il-katina tal-valur ta' kumpanija jeħtieġ 
ikunu kkunsidrati.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – subpunt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

analiżi tal-użu tar-riżorsi, li tinkludi 
għall-inqas l-użu tal-art, tal-ilma, tal-
emissjonijiet tal-gass b'effett serra u l-użu 
tal-minerali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Pjan Direzzjonali dwar l-Effiċjenza Enerġetika tal-2011 tal-Kummissjoni Ewropea 
ppropona dawn l-erba' indikaturi ta' riżorsi ewlenin biex jikkumplimenta l-indikatur ewlieni 
provviżorju ta' konsum ta' materjal domestiku. Il-Parlament Ewropew appoġġa bis-sħiħ l-
adozzjoni tagħhom u l-Kummissjoni pproponiethom fil-konsultazzjoni tagħha dwar l-użu ta' 
riżorsi ta' kejl. Il-Pjattaforma Ewropea dwar l-Effiċjenza tar-Riżorsi talbet biex dawn l-
indikaturi jintużaw ħalli jingħata sinjal ċar lill-atturi ekonomiċi kollha. Din il-proposta 
tipprovdi l-qafas għal dan.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a
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, tista’ sserraħ fuq oqfsa 
nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali u, jekk tagħmel hekk 
għandha tispeċifika fuq liema oqfsa mxiet1.
__________________
1 Bħall-Patt Globali tan-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-OECD għall-Impriżi 
Multinazzjonali, l-ISO 26000, id-
Dikjarazzjoni Tripartitika ta’ Prinċipji fir-
rigward tal-Impriżi Nazzjonali u l-Politika 
Soċjali tal-ILO, u l-Inizjattiva Globali ta’ 
Rappurtar.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt c 
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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 d-drittijiet tal-bniedem, l-
impatti 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

Ġustifikazzjoni

Ir-raġunament tar-riforma, jiġifieri li jassigura trasparenza akbar u fehim tal-prestazzjoni u 
tal-impatti mhux finanzjarji tal-kumpanija, għandu jkun rifless ukoll fir-rigward tal-kriterji 
għall-użu tal-KPIs.

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni Ewropea għandha, fi 
żmien 12-il xahar wara l-adozzjoni tad-
Direttiva, tipprovdi gwida settorjali u 
gwida dwar il-metodoloġija u l-użu tal-
istandards internazzjonali kif ukoll l-
indikaturi tal-prestazzjoni mhux 
finanzjarja kif imsemmi fl-Artikolu 46(1) 
sabiex tassisti lill-kumpaniji fir-rappurtar 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan isaħħaħ ir-relevanza, il-konsistenza u l-kumparabbiltà tal-informazzjoni mhux 
finanzjarja mogħtija mill-kumpaniji u b'hekk itejjeb bl-aħjar mod is-sostenibbiltà korporattiva 
u l-abbiltà tal-partijiet interessati li jżommu l-kumpanija responsabbli.



PE519.836v02-00 12/13 PA\1007126MT.doc

MT

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c – punt -1 (ġdid)
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm mezzi effikaċi u adegwati 
sabiex tiġi sorveljata u żgurata 
divulgazzjoni sħiħa, korretta u kredibbli 
ta' informazzjoni mhux finanzjarja mill-
kumpaniji, f'konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-proċeduri ġudizzjarji u/jew 
amministrattiv għall-infurzar tal-obbligi 
skont din id-Direttiva jkunu disponibbli 
għall-persuni kollha inklużi entitajiet 
legali, li għandhom, bi qbil mal-kriterji 
mniżżla fil-liġi nazzjonali tagħhom, 
interess leġittimu li jiżguraw li jkun hemm 
konformità mad-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull għan li l-proposta tfittex li tilħaq ikun imminat minn nuqqas ta' konformità korporattiva. 
Sabiex dan jiġi kkuntrastat, jeħtieġ ikun hemm mekkaniżmu li permezz tiegħu dawk li 
għandhom interessi leġittimi jkunu jistgħu jinfurzaw il-konformità. Id-dettalji preċiżi ta' tali 
mekkaniżmu jistgħu jkunu indirizzati b'mod xieraq fil-livell tal-Istat Membru. Eżempji utli ta' 
dan jinsabu fil-liġi tal-UE dwar il-konsumatur u dik kontra d-diskrininazzjoni. 

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 deskrizzjoni tal-politika dwar id-diversità deskrizzjoni tal-politika dwar id-diversità 
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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.

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-oriġini razzjali jew etnika, 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

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jirrifletti d-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta' Ġunju 2000 li 
timplimenta t-trattament ugwali ta' persuni ta' oriġini razzjali jew etnika differenti. Id-
diżabbiltà hi wkoll waħda mir-raġunijiet ta' diskriminazzjoni indirizzata mil-leġiżlazzjoni tal-
UE kontra d-diskriminazzjoni u hi wkoll rikoxxuta tali mill-Artikolu 10 tat-Trattat dwar l-UE.


