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Emenda 22
Britta Thomsen

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 tal-anqas ma’ 
kwistjonijiet ambjentali, l-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri u d-diversità, kwistjonijiet 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.

Or. en

Emenda 23
Mojca Kleva Kekuš

Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Bil-għan li tiġi pprovduta trasparenza 
msaħħa, il-Kummissjoni għandha 
ddaħħal ir-rappurtar għal kull pajjiż 
għalih għall-kumpaniji transkonfinali fis-
setturi kollha billi tesiġi d-divulgazzjoni 
ta’ informazzjoni bħalma huma n-natura 
tal-attivitajiet tal-kumpanija u l-impatt 
tagħha fuq is-soċjetà, fejn tinsab 
ġeografikament, il-fatturat tagħha, il-
għadd ta' impjegati tagħha li jkunu 
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jaħdmu fuq bażi ekwivalenti għal full-
time, kif ukoll id-diversità tal-ġeneri, 
speċjalement id-diversità tal-ġeneri fil-
pożizzjonijiet ta’ kapijiet, bil-għan li jiġu 
żgurati kundizzjonijiet indaqs għal 
kulħadd fost il-kumpaniji u l-investituri 
Ewropej.

Or. en

Emenda 24
Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Bil-għan li d-diversità tiġi megħjuna 
l-kumpaniji u n-negozji għandhom jiġu 
inkoraġġiti jagħtu spinta lir-
rappreżentanza femminili fuq il-bordijiet 
u fil-maniġment bħala mezz biex tiżdied l-
effikaċja tat-teħid tad-deċiżjonijiet bħala 
imperattiv tan-negozju u tal-ekonomija; 
Il-kumpaniji u n-negozji għandhom jiġu 
inkoraġġiti joħolqu provvista ta’ nisa lesti 
li jassumu pożizzjonijiet fuq il-bordijiet u 
pożizzjonijiet maniġerjali li tinkoraġġixxi, 
tappoġġja u tiżviluppa t-talent femminili 
fil-livelli kollha u matul il-karriera 
tagħhom kollha;
Ikun importanti għalhekk li jsiru sforzi 
kollaborattivi u kostruttivi mal-partijiet 
interessati kollha, bħalma huma dawk li 
jwettqu r-reklutaġġ, il-gruppi ta’ ħidma u 
l-Organizzazzjonijiet Nongovernattivi 
sabiex jiġu sfruttati l-ħiliet tan-nisa fin-
negozju permezz ta’ tibdil volontarju 
mmexxi min-negozju li jinkludi l-
kondiviżjoni tal-aħjar prattika fl-UE, 
madwar l-UE u lil hinn mill-UE;
Il-kumpaniji għandhom jiġu inkoraġġiti 
jgħinu biex titqajjem kuxjenza, joffru 
skemi ta’ mentoring u appoġġ ta’ 
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netwerking għan-nisa impjegati dwar 
opportunitajiet ta’ maniġment fi ħdan l-
organizzazzjoni tagħhom, bil-għan li 
jisfruttaw il-parir u l-esperjenza tal-
professjonisti tan-negozju;

Or. en

Emenda 25
Britta Thomsen

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 ruħ, u 
li jaqbżu jew total ta’ EUR 20 miljun fil-
karta tal-bilanċ jew b'fatturat nett ta' 
EUR 40 miljun.

Or. en

Emenda 26
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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 

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

fehim tajjeb tal-organizzazzjoni u l-
kwistjonijiet tan-negozju. Ġie rikonoxxut 
li d-diversità tal-ġeneri, speċjalment fil-
pożizzjonijiet tal-ogħla livell, 
tikkontribwixxi għall-governanza 
korporattiva, il-kwalità tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet u l-prestazzjoni tal-
kumpanija. Barra minn hekk, id-diversità 
tal-bordijiet tirrappreżenta benefiċċju 
għall-kumpaniji peress li l-kompożizzjoni 
tal-bord tirrifletti l-karatteristiċi 
demografiċi tal-gruppi ewlenin tal-
partijiet interessati bħalma huma l-
impjegati, il-klijenti u l-investituri. Barra 
minn hekk, din tippermetti lil membri ta' 
dawn il-korpi jeżeċitaw sfida kostruttiva 
tad-deċiżjonijiet tal-maniġment u jkunu
aktar miftuħa għal 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 u li jiġu 
armonizzati l-kwistjonijiet relatati mal-
politika tad-diversità, speċjalment id-
diversità tal-ġeneri, 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.

Or. pl

Emenda 27
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-kumpaniji għandhom jiżguraw li 
fl-operazzjonijiet kollha tagħhom il-
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kunsiderazzjonijiet tal-ġeneri jitqiesu fl-
istess livell bħal kunsiderazzjonijiet oħra, 
jappoġġjaw l-iżvilupp tar-riżorsi umani, u 
jiggarantixxu ambjent tax-xogħol sikur u 
b'saħħtu.

Or. pl

Emenda 28
Iratxe García Pérez

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 għall-korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħhom fir-rigward tas-sess u  ta’ aspetti 
oħra bħalma huma l-età, id-diversità 
ġeografika, id-diżabilità, 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 29
Britta Thomsen
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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 għall-korpi
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħhom fir-rigward ta’ aspetti bħalma 
huma l-età, is-sess u oħrajn, id-diżabilità, 
id-diversità ġeografika, id-diżabilità, l-
isfond edukattiv u professjonali għandhom 
japplikaw biss għal kumpaniji elenkati kbar 
u impriżi pubbliċi elenkati. 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 30
Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Peress li l-objettiv ta’ din id-Direttiva, 
jiġifieri li żżid ir-rilevanza, il-konsistenza 
u l-komparabbiltà ta' informazzjoni 
divulgata minn kumpaniji fl-Unjoni, ma 
jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-
Istati Membri, u jista’ għaldaqstant 
minħabba l-impatt tiegħu jintlaħaq aħjar 

imħassar
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fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta 
miżuri, skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà 
kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 
jintlaħaq dak l-objettiv.

Or. en

Emenda 31
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, inkluż il-libertà li wieħed ikollu 
negozju, ir-rispett għall-ħajja privata u l-
protezzjoni tad-dejta personali. Din id-
Direttiva għandha tiġi implimentata 
f’konformità ma’ dawn id-drittijiet u 
prinċipji.

(18) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, inklużi n-nondiskriminazzjoni, 
l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, il-
libertà li wieħed ikollu negozju, ir-rispett 
għall-ħajja privata u l-protezzjoni tad-dejta 
personali. Din id-Direttiva għandha tiġi 
implimentata f’konformità ma’ dawn id-
drittijiet u prinċipji.

Or. en

Emenda 32
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu -1 (ġdid)
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 1 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 1, il-paragrafu 1 għandu 
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jinbidel b'dan li ġej:
Il-miżuri ta' koordinazzjoni preskritti 
minn din id-Direttiva għandhom 
japplikaw għall-liġijiet, ir-regolamenti u 
d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-
Istati Membri dwar impriżi pubbliċi 
elenkati u t-tipi ta' kumpaniji li ġejjin:

Or. en

Emenda 33
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 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.

(a) Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
rieżami ġust tal-iżvilupp u l-prestazzjoni 
tan-negozju tal-kumpanija u tal-pożizzjoni 
tagħha, kif ukoll deskrizzjoni tar-riskji 
prinċipali u l-inċertezzi li tiffaċċja, u 
deskrizzjoni tal-impatti tagħha mil-lat tal-
ġeneri, soċjali, ambjentali u tad-drittijiet 
tal-bniedem.

Or. en

Emenda 34
Marije Cornelissen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Għal kumpaniji li l-għadd medju ta' 
impjegati matul is-sena finanzjarja jaqbeż 
il-500 u, fid-dati tal-karta tal-bilanċ 

(b) Għal kumpaniji li l-għadd medju ta’ 
impjegati matul is-sena finanzjarja jaqbeż 
il-250 ruħ u, fid-dati tal-karta tal-bilanċ 
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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:

tagħhom, jaqbżu jew it-total tal-karta tal-
bilanċ ta’ EUR 17,5 il-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, tal-impjegati u tad-
diversità, ir-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem, kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni 
u t-tixħim, filwaqt li titqies il-katina sħiħa 
tal-provvista tal-kumpanija, inklużi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ kumpanija kbira għandha tiġi interpretata skont id-definizzjoni eżistenti fir-
raba’ Direttiva tal-Kontabilità li skontha kumpanija hija kbira jekk l-għadd medju ta’ 
impjegati tagħha jaqbeż il-250 tuħ, u li taqbeż jew total ta’ EUR 17,5 il-miljun fil-karta tal-
bilanċ jew inkella fatturat nett ta’ EUR 35 miljun. Rapport dwar kwistjonijiet mhux finanzjarji 
u r-riskju relatat magħhom mhuwiex komplut mingħajr l-informazzjoni relevanti relatata mal-
katina tal-provvista kollha kemm hi.

Emenda 35
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 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:

(b) Għal kumpaniji li l-għadd medju ta’ 
impjegati matul is-sena finanzjarja jaqbeż 
il-250 ruħ 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, l-
ugwaljanza bejn is-sessi, ir-rispett tad-
drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet kontra l-
korruzzjoni u t-tixħim, filwaqt li titqies il-
katina tal-provvista tal-kumpanija, 
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inklużi:

Or. en

Emenda 36
Marije Cornelissen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) deskrizzjoni tal-politika tad-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-objettivi ta' din 
il-politika tad-diversità, kif ġiet 
implimentata u r-riżultati fil-perjodu tar-
rappurtar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni għala r-rappurtar fuq il-politika tad-diversità fil-maniġment 
tal-kumpanija għandu japplika esklussivament għal kumpaniji li t-titoli tagħhom huma 
ammessi għan-negozjar f’suq regolat. Il-kumpaniji kbar kollha kif definiti f’dan l-artikolu 
għandhom jirrapportaw dwar il-politiki tagħhom tad-diversità. Għalhekk il-proposta tal-
Kummissjoni għall-emendar tal-Artikolu 46a għandha tiġi mċaqilqa għall-Artikolu 46, 
paragrafu 1, li jkopri wkoll il-kumpaniji kbar mhux elenkati.

Emenda 37
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 1 – punt iiia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) deskrizzjoni tal-impatti tal-
operazzjonijiet tagħha mil-lat tal-ġeneri, 
tad-drittijiet tal-bniedem, soċjali u 
ambjentali, li jirriżultaw mill-attivitajiet 
tal-kumpanija stess jew mir-relazzjonijiet 
tagħha ma’ partijiet terzi;

Or. en

Emenda 38
Marije Cornelissen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiib) id-dejta segregata skont il-ġeneri 
dwar il-paga medja fis-siegħa tal-
impjegati tul il-perjodu tar-rappurtar; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rappurtar mhux finanzjarju għandu jinkludi wkoll informazzjoni anonima li tkun relevanti 
għad-distakk bejn il-pagi tal-ġeneri fi ħdan kumpanija. Dan se jitfa’ dawl fuq il-prestazzjoni 
individwali tal-kumpaniji fit-tnaqqis tad-distakk wiesa’ persistenti li hemm bejn il-pagi fl-UE.

Emenda 39
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 3
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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 tkun qed tipprovdi din l-
informazzjoni l-kumpanija għandha 
sserraħ jew fuq qafas tal-UE jew fuq il-
Prinċipji ta’ Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti 
fir-rigward tal-Impriżi u d-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Linji Gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) għall-
Intrapriżi Multinazzjonali, u jekk tagħmel 
hekk, il-kumpanija għandha tispeċifika fuq 
liema oqfsa qed isserraħ.

Or. en

Emenda 40
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 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.

(c) Rigward il-limitu meħtieġ għall-fehim 
tal-iżvilupp, il-prestazzjoni jew il-
pożizzjoni tal-kumpanija, u l-impatt 
tagħha mil-lat soċjali, ambjentali u tad-
drittijiet tal-bniedem, inkluża l-perspettiva 
tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, l-analiżi 
għandha tinkludi kemm l-indikaturi 
prinċipali tal-prestazzjoni finanzjarji kif 
ukoll dawk mhux finanzjarji relevanti għal 
dak in-negozju partikolari.

Or. en

Emenda 41
Marina Yannakoudakis
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46a – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 spjegazzjoni ċara u mmotivata 
dwar għalfejn dan hu l-każ.

(g) deskrizzjoni tal-politika dwar id-
diversità tal-kumpanija kbira għall-korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħha tista’ tingħata fuq bażi volontarja 
u tista’ tidher bħala eżempju ta’ prattika 
tajba fil-komunità tan-negozju u tal-
konsumaturi. Hija tista’ tinkludi 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. Taħt l-ebda ċirkostanza kumpanija 
kbira ma għandha tiġi soġġetta għal 
sanzjonijiet amministrattivi u finanzjarji 
għan-nonkonformità, jew tiġi mġiegħla 
tiżvela l-pagi tal-impjegati, jew 
kwalunkwe dejta sensittiva oħra, kemm-il 
darba tkun qed timxi skont il-liġijiet tal-
protezzjoni tad-dejta.

Or. en

Emenda 42
Lívia Járóka

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) deskrizzjoni tal-politika dwar id-
diversità tal-kumpanija għall-korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 

(g) deskrizzjoni tal-politika tad-diversità 
tal-kumpanija għall-korpi amministrattivi, 
maniġerjali u superviżorji tagħha fir-
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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.

rigward ta’ aspetti bħalma huma l-età, is-
sess, id-diversità ġeografika, l-isfond 
edukattiv u professjonali, l-objettivi ta' din 
il-politika tad-diversità, kif ġiet 
implimentata u r-riżultati fil-perjodu tar-
rappurtar. L-immonitorjar effettiv tal-
opportunitajiet indaqs, l-
antidiskriminazzjoni u d-diversità fuq il-
post tax-xogħol huwa parti importanti 
mill-ġestjoni mtejba tal-kapital uman u 
tal-prattika tal-ugwaljanza. Jekk il-
kumpanija ma għandhiex tali politika, id-
dikjarazzjoni għandha tinkludi spjegazzjoni 
ċara u mmotivata dwar għalfejn dan hu l-
każ.

Or. en

Emenda 43
Iratxe García Pérez

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 spjegazzjoni ċara u mmotivata 
dwar għalfejn dan hu l-każ.

(g) deskrizzjoni tal-politika dwar id-
diversità tal-kumpanija għall-korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħha fir-rigward tas-sess u ta’ aspetti 
oħra bħalma huma l-età, id-diversità 
ġeografika, id-diżabilità, 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
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Emenda 44
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 spjegazzjoni ċara u mmotivata 
dwar għalfejn dan hu l-każ.

(g) deskrizzjoni tal-politika dwar id-
diversità tal-kumpanija u tal-impriża 
pubblika elenkata għall-korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħha fir-rigward ta’ aspetti bħalma huma 
l-età, is-sess u oħrajn, id-diżabilità, 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.

Or. en

Emenda 45
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rapport annwali konsolidat għandu 
jinkludi tal-anqas analiżi ġusta tal-iżvilupp 
u l-prestazzjoni tan-negozju u tal-
pożizzjoni tal-intrapriżi inkluża fil-
konsolidazzjoni meqjusa kollha kemm hi, 
flimkien mad-deskrizzjoni tar-riskji u l-
inċertezzi prinċipali li jaffaċċjaw.

1. Ir-rapport annwali konsolidat għandu 
jinkludi tal-anqas rieżami ġust tal-iżvilupp 
u l-prestazzjoni tan-negozju u tal-
pożizzjoni tal-intrapriżi inkluża fil-
konsolidazzjoni meqjusa kollha kemm hi, 
flimkien mad-deskrizzjoni tar-riskji u l-
inċertezzi prinċipali li jiffaċċjaw, u 
deskrizzjoni tal-impatti tiegħu fuq il-
ġeneri, u fuq is-soċjetà, l-ambjent u d-
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drittijiet tal-bniedem.

Or. en

Emenda 46
Marije Cornelissen

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

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 talanqas 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 il-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, tal-impjegati u tad-
diversità, ir-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem, kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni 
u t-tixħim, b’kunsiderazzjoni tal-katina 
sħiħa tal-provvista tal-kumpanija, inklużi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ kumpanija kbira għandha tiġi interpretata skont id-definizzjoni eżistenti fir-
raba’ Direttiva tal-Kontabilità li skontha kumpanija hija kbira jekk l-għadd medju ta’ 
impjegati tagħha jaqbeż il-250 tuħ, u li taqbeż jew total ta’ EUR 17,5 il-miljun fil-karta tal-
bilanċ jew inkella fatturat nett ta’ EUR 35 miljun. Rapport dwar kwistjonijiet mhux finanzjarji 
u r-riskju relatat magħhom mhuwiex komplut mingħajr l-informazzjoni relevanti relatata mal-
katina tal-provvista kollha kemm hi.

Emenda 47
Britta Thomsen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – test introduttorju

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 talanqas 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 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, filwaqt li 
titqies il-katina sħiħa ta' provvista tal-
kumpanija, inklużi:

Or. en

Emenda 48
Marije Cornelissen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) deskrizzjoni tal-politika tad-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-objettivi ta' din 
il-politika tad-diversità, kif ġiet 
implimentata u r-riżultati fil-perjodu tar-
rappurtar;

Or. en
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Emenda 49
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) deskrizzjoni tal-impatti tal-
operazzjonijiet tagħha mil-lat tal-ġeneri, 
tad-drittijiet tal-bniedem, soċjali u 
ambjentali, li jirriżultaw mill-attivitajiet 
tal-kumpanija stess jew mir-relazzjonijiet 
tagħha ma’ partijiet terzi;

Or. en

Emenda 50
Marije Cornelissen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt a – subparagrafu 1 – punt iiib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiib) id-dejta segregata skont il-ġeneri 
dwar il-paga medja fis-siegħa tal-
impjegati tul il-perjodu tar-rappurtar; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rappurtar mhux finanzjarju għandu jinkludi wkoll informazzjoni anonima li tkun relevanti 
għad-distakk bejn il-pagi tal-ġeneri fi ħdan kumpanija. Dan se jitfa’ dawl fuq il-prestazzjoni 
individwali tal-kumpaniji fit-tnaqqis tad-distakk wiesa’ persistenti li hemm bejn il-pagi fl-UE.
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Emenda 51
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Directive 83/349/EEC
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 
internazzjonali, u jekk jagħmel hekk, 
għandu jispeċifika fuq liema oqfsa mexa.

Meta tkun qed tipprovdi din l-
informazzjoni l-kumpanija għandha 
sserraħ jew fuq qafas ibbażat fl-UE jew fuq 
il-Prinċipji ta’ Gwida tan-Nazzjonijiet 
Uniti fir-rigward tal-Impriżi u d-Drittijiet 
tal-Bniedem u l-Linji Gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) għall-
Intrapriżi Multinazzjonali, u jekk tagħmel 
hekk, il-kumpanija għandha tispeċifika fuq 
liema oqfsa qed isserraħ. 

Or. en

Emenda 52
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 6

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, fejn 
xieraq, dawk mhux finanzjarji relevanti 
għal dak in-negozju partikolari.

Rigward il-limitu meħtieġ għall-fehim tal-
iżvilupp, il-prestazzjoni jew il-pożizzjoni 
tal-kumpanija, kif ukoll kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali u dawk relatati mad-
drittijiet tal-bniedem, inkluż minn 
perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi, 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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