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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta timmira biex tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi fit-teħid ta’ deċiżjonijiet 
ekonomiċi, partikolarment fil-kumpaniji elenkati, skont l-Artikolu 3(3) TUE u biex tuża l-
firxa tat-talenti għal rappreżentanza aktar ugwali tas-sessi fil-bordijiet tal-kumpaniji u b’hekk 
tikkontribwixxi għall-funzjonament xieraq tas-suq intern u għall-objettivi Ewropa 2020 tal-
Unjoni u għall-mira tagħha li sal-2020 żżid ir-rata ta’ impjiegi tan-nisa għal 75 %.  

Ir-rapporteur tappoġġja l-objettivi mfittxija mill-proposta. Hija tilqa’ partikolarment l-għażla 
ta’ Direttiva bħala għodda li tistabbilixxi sistema ġuridika armonizzata fl-Unjoni u li toħloq 
aktar ċertezza ġuridika, tnaqqas il-piżijiet amministrattivi li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
diverġenti u l-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-ugwaljanza tas-sessi fil-kamra tad-diretturi 
mill-Istati Membri.  
Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija waħda mill-objettivi ewlenin tal-UE, 
kif huwa rifless fit-Trattati tagħha (Artikolu 3(3) TUE u l-Artikoli 8 u 157 TFUE), kif ukoll 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (Artikolu 23).  L-istituzzjonijiet tal-UE wettqu diversi 
sforzi biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi fit-teħid ta’ deċiżjonijiet ekonomiċi. Fl-
2010, il-Kummissjoni identifikat l-ugwaljanza fit-teħid ta’ deċiżjonijiet bħala waħda mill-
prijoritajiet tal-Karta f’Isem il-Mara tagħha (COM(2010)78 finali) u tal-istrateġija tagħha 
għall-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel 2010-2015 (COM(2010)491 finali) fl-2010.
F’Marzu 2011, il-Viċi President tal-Kummissjoni Reding nieda u talab lil kumpaniji elenkati 
fil-borża jimpenjaw ruħhom b’mod volontarju biex sal-2020 iżidu l-proporzjon ta’ nisa fil-
kmamar tad-diretturi sa 40 %.  Is-sejħa għall-iffirmar tat-talba damet sena iżda kienu biss 24 
kumpanija li ffirmaw.

Minkejja dawn l-isforzi, għad hemm żbilanċi persistenti bejn is-sessi rigward it-tmexxija 
korporattiva. Skont id-dejta tal-Kummissjoni, fil-preżent in-nisa jokkupaw 15.8 % tas-
siġġijiet fil-bordijiet tal-akbar kumpaniji elenkati. Il-progress li jirratifika s-sitwazzjoni kien 
bil-mod u rreġistra żieda annwali ta’ 0.6 % biss. Ir-riżultati fi Stati Membri differenti huma 
diverġenti.
Il-proposta tal-Kummissjoni tiġi appoġġata mill-Kummissarji kollha li għandhom karigi 
ekonomiċi: il-Viċi President Tajani (Industrija u Intraprenditorija), il-Viċi President Almunia 
(Competition), il-Viċi President Rehn (Affarijiet Eknomiċi u Monetarji), il-Kummissarju 
Barnier (Suq Intern u Servizzi) u l-Kummissarju Andor (Impjiegi u Affarijiet Soċjali), kif 
ukoll mill-Viċi President Viviane Reding.

Fil-kontribut tagħha, ir-rapporteur identifikat diversi oqsma li huma ta’ interess ewlieni għal 
dan il-Kumitat u li ingħatatilhom aktar attenzjoni, speċjalment il-funzjonament tas-suq intern, 
iċ-ċertezza ġuridika għal kumpaniji u r-riflessjoni tal-preferenzi tal-konsumaturi fl-għażliet 
għat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-kumpaniji. Ir-rapporteur tat l-attenzjoni dovuta lis-sitwazzjoni 
ekonomika fraġli fl-UE u ddiskutiet b’liema modi din il-proposta tista’ tikkontribwixxi b’mod 
pożittiv għall-kisba tal-istabbiltà finanzjarja u t-tkabbir ekonomiku fuq tul ta’ żmien.

Rigward id-dejta tal-KE, in-nisa jikkontrollaw madwar 70 % tad-deċiżjonijiet tal-infiq tal-
konsumaturi fil-livell globali. Il-fatt li jkun hemm aktar nisa f’pożizzjonijiet ta’ tmexxija, 
għalhekk, jista’ jipprovdi idea aktar wiesgħa tal-imġiba eknomika u l-għażliet tal-
konsumaturi. Prodotti u servizzi li huma aktar konformi mal-ħtiġijiet u l-preferenzi tal-
konsumaturi jistgħu iżidu ċ-ċifri tal-bejgħ.
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Element prinċipali ieħor qed jiżgura ċ-ċertezza ġuridika għal kumpaniji li joperaw f’aktar 
minn Stat Membru wieħed. Fil-preżent, hemm diskrepanzi fir-regoli għall-avvanz tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-bordijiet tal-kumpaniji fl-Unjoni kollha. Tali diversità jista’ 
jkollha impatt negattiv fuq il-funzjonament tas-Suq Uniku. Kumpaniji b’operazzjonijiet 
transkonfinali jeħtieġu qafas ġuridiku koerenti u disponibbli sabiex jibbenefikaw mis-sħiħ 
mill-aċċess għas-Suq Uniku u jakkwistaw riżultati ekonomiċi suffiċjenti.

Fir-rigward tal-ambjent ekonomiku attwali, kif urew bosta studji kwalitattivi, hemm 
relazzjoni pożittiva bejn id-diversità tas-sessi fl-ogħla livell tal-maniġment u l-prestazzjoni 
finanzjarja u l-profittabilità ta' kumpanija. Għal din ir-raġuni, it-titjib tar-rappreżentanza 
femminili fil-bordijiet ta’ kumpaniji elenkati fil-borża fl-Unjoni ma jkunx qed jaqdi biss il-
prinċipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi u n-nuqqas ta’ diskriminazzjoni iżda jista’ jkollu wkoll 
impatt pożittiv fuq il-prestazzjoni organizzazzjonali u finanzjarja tal-kumpaniji kkonċernati.

Fil-kuntest ta’ popolazzjoni fl-UE li qed tixjieħ, hija temmen li n-nuqqas ta’ użu tal-potenzjal 
ta’ nofs il-popolazzjoni tal-Ewropa għal pożizzjonijiet fil-bordijiet tal-kumpaniji jista’ jnaqqas 
l-iżvilupp tal-ekonomija tagħna, l-irkupru tal-istrutturi finanzjarji tagħna u l-kapaċità tal-
kapital uman disponibbli.

Fl-emendi tagħha, ir-rapporteur titlob ukoll lill-Istati Membri jagħtu inċentiva lill-kumpaniji 
biex jakkwistaw u jirrappurtaw dwar il-progress f’termini tar-rispett tal-prinċipju tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-bordijiet korporattivi tagħhom, it-titjib tal-aċċess tan-nisa għal 
networks kummerċjali u l-iffurmar tal-politika ta’ Riżorsi Umani tagħhom b’mod li jkun 
appoġġat ir-riżors ta’ talenti femminili.
L-emendi mressqa huma bbilanċjati u jikkonfermaw it-test oriġinali billi jsaħħu l-aspetti 
msemmija qabel. L-inklużjoni ta’ dawn se ttejjeb iċ-ċertezza ġuridika tal-proposta u ssaħħaħ 
il-prinċipji ewlenin tal-ugwaljanza bejn is-sessi u għalhekk tiżgura konformità mal-
Artikoli 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, 8 u 157 tat-TFUE.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għad-Drittijiet 
tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal direttiva

Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Skont il-Kummissjoni1, fil-preżent in-
nisa jikkontrollaw il-maġġoranza tal-infiq 
tal-konsumaturi globali. Ir-



AD\938546MT.doc 5/24 PE507.984v03-00

MT

rappreżentanza aħjar tan-nisa fil-bordijiet 
tista’ tipprovdi l-kumpaniji involuti 
b’fehim aktar wiesa’ tal-ħtiġijiet u l-
imġiba ekonomika tal-konsumaturi.  
Huma jkunu jistgħu, għalhekk, jipprovdu 
oġġetti u servizzi li jkunu aktar konformi 
mad-domanda tal-konsumaturi.
________________________
1 DĠ Ġustizzja tal-Kummissjoni Ewropea  
"Women in economic decision-making in 
the EU: A Europe 2020 initiative 2012 
(Inizjattiva Ewropea 2020 2012)"

Emenda 2
Proposta għal direttiva

Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) L-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE 
għandhom jagħtu l-eżempju billi jtejbu l-
bilanċ bejn is-sessi. Il-prinċipji stabbiliti 
f'din id-Direttiva għandhom jiġu 
inkorporati fir-regoli li jiggvernaw il-
proċeduri interni tal-persunal tal-
Kummissjoni Ewropea, tal-Parlament 
Ewropew, u tal-istituzzjonijiet u l-aġenziji 
kollha tal-UE, inkluż il-Bank Ċentrali 
Ewropew. Għandhom jiġu żviluppati 
politiki dwar is-sessi aktar effikaċi fl-
istituzzjonijiet kollha tal-UE biex ikun 
hemm impatt fuq ir-reklutaġġ, it-taħriġ, u 
l-funzjonament ta' kuljum tal-
istituzzjonjiet differenti tal-UE. Għal dak 
il-għan l-istituzzjonijiet għandhom 
jiżguraw li jinkiseb il-bilanċ bejn is-sessi 
fir-reklutaġġ ta' maniġment superjuri 
inklużi d-Diretturi Ġenerali, id-Diretturi u 
l-Kapijiet tal-Unità.

Emenda 3
Proposta għal direttiva

Premessa 6c (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6c) Huwa importanti li l-maniġment tal-
Kummissjoni, il-korp eżekuttiv tal-UE, 
itejjeb il-bilanċ tiegħu bejn is-sessi biex 
jirrappreżenta aħjar liċ-ċittadini Ewropej. 
L-Istati Membri, għaldaqstant, huma 
mistiedna jinnominaw kemm kandidati 
maskili kif ukoll femminili għal kull 
pożizzjoni fil-kulleġġ tal-Kummissarji 
sabiex jinkiseb bilanċ bejn is-sessi fil-
kulleġġ tal-Kummissjoni.

Emenda 4
Proposta għal direttiva

Premessa 6d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6d) Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), is-
Sistema Ewropea tas-Superviżuri 
Finanzjarji (SEFS) – inkluż il-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
(BERS) – u l-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (ASE) għandhom ikunu 
konformi mal-aspetti kollha tal-
ugwaljanza u tan-nondiskriminazzjoni 
abbażi tas-sess. Il-Bordijiet tas-
Superviżuri tal-ASE għandhom ikunu 
mħeġġa jippreżentaw lista ta' kandidati li 
jkollha bilanċ bejn is-sessi għall-
pożizzjonijiet ta' Presidenti u Diretturi 
Eżekuttivi fis-smigħ relevanti fil-
Parlament Ewropew. L-għażla finali ta' 
dawn il-pożizzjonijiet għandha tkun 
ibbilanċjata fir-rigward tas-sessi. Huwa 
importanti wkoll li l-Kumitat ta' Tmexxija 
u l-Kumitati Konsultattivi tal-BERS 
ikollhom bilanċ bejn is-sessi.

Emenda 5
Proposta għal direttiva

Premessa 6e (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6e) Il-bord superviżorju tal-Bank 
Ċentrali Ewropew (BĊE), inklużi r-rwoli 
ta' President u Viċi President, għandu 
jkun ibbilanċjat mill-perspettiva tas-sessi. 
Kull meta jkun hemm offerta ta' xogħol 
fuq il-Bord Eżekuttiv tal-BĊE, dawk l-
Istati Membri li adottaw l-euro bħala 
munita għandhom jiġu mħeġġa 
jinnominaw żewġ kandidati, raġel u mara, 
għall-pożizzjoni vakanti. L-Istati Membri 
għandhom ikunu mħeġġa wkoll jaħtru 
nisa bħala gvernaturi tal-banek ċentrali 
nazzjonali (BĊN) sabiex jintlaħaq bilanċ 
bejn is-sessi fil-Kunsill Governattiv u fil-
Kunsill Ġenerali tal-BĊE u fil-Bord 
Ġenerali tal-BERS.

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fil-livell tal-kumpaniji, huwa 
rikonoxxut b'mod ġenerali li l-preżenza 
tan-nisa fuq il-bordijiet ittejjeb il-
governanza korporattiva, minħabba li l-
prestazzjoni tat-tim u l-kwalità tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet huma msaħħa minħabba 
mod ta' ħsieb aktar varjat u kollettiv li 
jinkorpora firxa wiesgħa ta' perspettivi u 
għalhekk jilħaq deċiżjonijiet iktar 
bilanċjati. Bosta studji wrew ukoll li hemm 
relazzjoni pożittiva bejn id-diversità tas-
sessi fl-ogħla livell tal-maniġment u l-
prestazzjoni finanzjarja u l-profittabilità ta' 
impriża. It-tisħiħ tar-rappreżentazzjoni 
femminili fil-bordijiet ta' kumpaniji 
elenkati fil-borża fl-Unjoni għalhekk jista' 
jkollu impatt pożittiv fuq il-prestazzjoni 
tal-kumpaniji kkonċernati.

(8) Fil-livell tal-kumpaniji, huwa 
rikonoxxut b'mod ġenerali li l-preżenza 
tan-nisa fuq il-bordijiet ittejjeb il-
governanza korporattiva, minħabba li l-
prestazzjoni tat-tim u l-kwalità tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet huma msaħħa minħabba 
mod ta' ħsieb aktar varjat u kollettiv li 
jinkorpora firxa wiesgħa ta' perspettivi u 
għalhekk jilħaq deċiżjonijiet iktar 
bilanċjati. Bosta studji wrew ukoll li hemm 
relazzjoni pożittiva bejn id-diversità tas-
sessi fl-ogħla livell tal-maniġment u l-
prestazzjoni finanzjarja u l-profittabilità ta' 
impriża. It-tisħiħ tar-rappreżentazzjoni 
femminili fil-bordijiet ta' kumpaniji 
elenkati fil-borża fl-Unjoni għalhekk jista' 
jkollu impatt pożittiv fuq il-prestazzjoni 
organizzazzjonali u finanzjarja tal-
kumpaniji kkonċernati.
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Emenda 7
Proposta għal direttiva

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-evidenza eżistenti turi wkoll li l-
ugwaljanza fis-suq tax-xogħol tista' ttejjeb 
it-tkabbir ekonomiku b’mod sostanzjali. It-
tisħiħ tal-preżenza femminili fil-bordijiet 
ta' kumpaniji elenkati fl-Unjoni mhux biss 
jaffettwa n-nisa maħtura fuq il-bordijiet, 
iżda jikkontribwixxi wkoll sabiex jiġi 
attirat talent femminili lejn il-kumpanija u 
tiġi żgurata preżenza ikbar tan-nisa fil-
livelli kollha tal-amministrazzjoni u fost il-
ħaddiema. Għalhekk, sehem akbar ta' nisa 
fuq il-bordijiet tal-kumpaniji għandu 
impatt pożittiv fuq it-tnaqqis kemm tad-
distakk fl-impjiegi bejn is-sessi u d-
differenza fil-pagi bejn is-sessi. Li 
nagħmlu użu sħiħ mit-talenti eżistenti tan-
nisa jikkostitwixxi titjib notevoli f'termini 
tar-rendiment fuq l-edukazzjoni kemm 
għall-individwi kif ukoll għas-settur 
pubbliku. Is-sottorappreżentazzjoni 
femminili fil-bordijiet ta' kumpaniji 
elenkati fil-borża fl-UE hija opportunità 
mitlufa f'termini ta' kisba ta' tkabbir 
sostenibbli fit-tul għall-ekonomiji tal-Istati 
Membri inġenerali.

(9) L-evidenza eżistenti turi wkoll li l-
ugwaljanza fis-suq tax-xogħol tista' ttejjeb 
it-tkabbir ekonomiku b’mod sostanzjali. It-
tisħiħ tal-preżenza femminili fil-bordijiet 
ta' kumpaniji elenkati fl-Unjoni mhux biss 
jaffettwa n-nisa maħtura fuq il-bordijiet, 
iżda jikkontribwixxi wkoll sabiex jiġi 
attirat talent femminili lejn il-kumpanija u 
tiġi żgurata preżenza ikbar tan-nisa fil-
livelli kollha tal-amministrazzjoni u fost il-
ħaddiema. Għalhekk, sehem aktar 
rappreżentattiv ta' nisa fuq il-bordijiet tal-
kumpaniji għandu impatt pożittiv fuq it-
tnaqqis kemm tad-distakk fl-impjiegi bejn 
is-sessi u d-differenza fil-pagi bejn is-sessi. 
Li nagħmlu użu sħiħ mit-talenti eżistenti 
tan-nisa jikkostitwixxi titjib notevoli 
f'termini tar-rendiment fuq l-edukazzjoni 
kemm għall-individwi kif ukoll għas-settur 
pubbliku. Is-sottorappreżentazzjoni 
femminili fil-bordijiet ta' kumpaniji 
elenkati fil-borża fl-UE hija opportunità 
mitlufa f'termini ta' kisba ta' tkabbir 
sostenibbli fit-tul għall-ekonomiji tal-Istati 
Membri inġenerali.

Emenda 8
Proposta għal direttiva

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Minkejja l-leġiżlazzjoni eżistenti tal-
Unjoni mmirata lejn il-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fuq il-bażi 
tas-sess, ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill immirati speċifikament biex iżidu 
l-preżenza tan-nisa fit-teħid tad-
deċiżjonijiet ekonomiċi u azzjonijiet fil-

(10) Minkejja l-leġiżlazzjoni eżistenti tal-
Unjoni mmirata lejn il-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fuq il-bażi 
tas-sess, ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill immirati speċifikament biex iżidu 
l-preżenza tan-nisa fit-teħid tad-
deċiżjonijiet ekonomiċi u azzjonijiet fil-
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livell tal-Unjoni li jinkoraġġixxu l-
awtoregolamentazzjoni, in-nisa għadhom 
ferm inqas mill-irġiel fl-ogħla korpi tat-
teħid tad-deċiżjonijiet tal-kumpaniji 
madwar l-Unjoni. Fis-settur privat u 
speċjalment f'kumpaniji elenkati dan l-
iżbilanċ bejn is-sessi huwa partikolarment 
sinifikanti u akut. L-indikatur ċentrali tal-
Kummissjoni dwar ir-rappreżentazzjoni 
tas-sessi fil-bordijiet korporattivi juri li l-
proporzjon ta' nisa involuti f’deċiżjonijiet 
kummerċjali tal-ogħla livell jibqa' baxx 
ħafna. F’Jannar 2012, in-nisa okkupaw 
bħala medja biss 13,7 fil-mija tal-postijiet 
fil-bordijiet tal-ikbar kumpaniji elenkati 
pubblikament fl-Istati Membri. Fost id-
diretturi mhux eżekuttivi 15 fil-mija biss 
kienu nisa.

livell tal-Unjoni li jinkoraġġixxu l-
awtoregolamentazzjoni, in-nisa għadhom 
sottorappreżentati ferm fl-ogħla korpi tat-
teħid tad-deċiżjonijiet tal-kumpaniji 
madwar l-Unjoni. Fis-settur privat u 
speċjalment f’kumpaniji elenkati dan l-
iżbilanċ bejn is-sessi huwa partikolarment 
sinifikanti u akut, filwaqt li ċerti 
istituzzjonijiet u aġenziji tal-UE, bħal 
pereżempju l-Bank Ċentrali Ewropew, 
juru wkoll żbilanċ problematiku ħafna 
bejn is-sessi. L-indikatur ċentrali tal-
Kummissjoni dwar ir-rappreżentazzjoni 
tas-sessi fil-bordijiet korporattivi juri li l-
proporzjon ta' nisa involuti f’deċiżjonijiet 
kummerċjali tal-ogħla livell jibqa' baxx 
ħafna. F’Jannar 2012, in-nisa okkupaw 
bħala medja biss 13,7 fil-mija tal-postijiet 
fil-bordijiet tal-ikbar kumpaniji elenkati 
pubblikament fl-Istati Membri. Fost id-
diretturi mhux eżekuttivi 15 fil-mija biss 
kienu nisa.

Emenda 9
Proposta għal direttiva

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-proporzjon tan-nisa fuq il-bordijiet 
tal-kumpaniji miexi bil-mod ħafna, b'żieda 
annwali medja ta' biss 0,6 punti 
perċentwali matul l-aħħar snin. Ir-rata ta' 
titjib fl-Istati Membri individwali kienet 
tvarja u wasslet għal riżultati diverġenti 
ħafna. Ġie nnotat progress ħafna iktar 
sinifikanti fl-Istati Membri fejn ġew 
introdotti miżuri vinkolanti. Id-diskrepanzi 
li dejjem jikbru bejn l-Istati Membri 
x’aktarx li jiżdiedu minħabba l-approċċi 
differenti ħafna segwiti mill-Istati Membri 
individwali biex iżidu r-rappreżentazzjoni 
tan-nisa fil-bordijiet li qed jiġu segwiti 
minn Stati Membri individwali.

(11) Il-proporzjon tan-nisa fuq il-bordijiet 
tal-kumpaniji miexi bil-mod ħafna, b'żieda 
annwali medja ta' biss 0,6 punti 
perċentwali matul l-aħħar snin. Ir-rata ta' 
titjib fl-Istati Membri individwali kienet 
tvarja u wasslet għal riżultati diverġenti 
ħafna. Ġie nnotat progress ħafna iktar 
sinifikanti fl-Istati Membri fejn ġew 
introdotti miżuri vinkolanti. Id-diskrepanzi 
li dejjem jikbru bejn l-Istati Membri 
jistgħu jiżdiedu minħabba l-approċċi 
differenti ħafna segwiti mill-Istati Membri 
individwali biex iżidu r-rappreżentazzjoni 
tan-nisa fil-bordijiet li qed jiġu segwiti 
minn Stati Membri individwali. L-Istati 
Membri, għalhekk, għandhom jiġu 
mħeġġa jaqsmu l-informazzjoni u jxerrdu 
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l-aħjar prattika mmirata lejn il-
promozzjoni tal-bilanċ bejn is-sessi, inkluż 
l-akkwisti ta’ kumpaniji li għandhom 
Bordijiet b’bilanċ stabbilit bejn is-sessi fil-
kompożizzjoni tagħhom.

Emenda 10
Proposta għal direttiva

Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-Istati Membri għandhom jadottaw 
strateġiji li jwasslu għal bidla 
soċjokulturali fl-approċċ tagħhom fir-
rigward tal-bilanċ bejn is-sessi billi jużaw 
mezzi versatili biex jinkoraġġixxu l-
parteċipazzjoni tan-nisa fil-ġerarkija 
maniġerjali u fl-adozzjoni ta' approċċi u 
azzjonijiet proattivi mill-impjegaturi. Tali 
mezzi jistgħu jinkludu, inter alia, il-
promozzjoni ta' skedi flessibbli ta' xogħol, 
li jinkoraġġixxu postijiet tax-xogħol favur 
il-familja billi jipprovdu aċċess għall-kura 
matul il-jum.

Emenda 11
Proposta għal direttiva

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ir-regolamentazzjoni mferrxa u 
diverġenti jew in-nuqqas ta' 
regolamentazzjoni fuq livell nazzjonali fir-
rigward tal-bilanċ bejn is-sessi fil-bordijiet 
tal-kumpaniji elenkati mhux biss twassal 
għal diskrepanzi fl-għadd ta' nisa fost id-
diretturi mhux eżekuttivi u rati differenti ta' 
titjib madwar l-Istati Membri, iżda wkoll 
toħloq ostakoli għas-suq intern billi 
timponi rekwiżiti diverġenti dwar il-
governanza korporattiva fuq il-kumpaniji 
elenkati Ewropej. Dawk id-differenzi fir-

(12) Ir-regolamentazzjoni mferrxa u 
diverġenti jew in-nuqqas ta' 
regolamentazzjoni fuq livell nazzjonali fir-
rigward tal-bilanċ bejn is-sessi fil-bordijiet 
tal-kumpaniji elenkati mhux biss twassal 
għal diskrepanzi fl-għadd ta' nisa fost id-
diretturi mhux eżekuttivi u rati differenti ta' 
titjib madwar l-Istati Membri, iżda wkoll 
toħloq ostakoli għas-suq intern billi 
timponi rekwiżiti diverġenti dwar il-
governanza korporattiva fuq il-kumpaniji 
elenkati Ewropej. Dawk id-differenzi fir-
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rekwiżiti ġuridiċi u awtoregolatorji għall-
kompożizzjoni tal-bordijiet korporattivi 
jistgħu jwasslu għal kumplikazzjonijiet 
prattiċi għall-kumpaniji elenkati li joperaw 
bejn il-fruntieri, notevolment meta 
jistabbilixxu sussidjarji jew f'fużjonijiet u 
akkwisti, kif ukoll għall-kandidati għall-
pożizzjonijiet fuq il-bordijiet.

rekwiżiti ġuridiċi u awtoregolatorji għall-
kompożizzjoni tal-bordijiet korporattivi 
jistgħu jwasslu għal kumplikazzjonijiet 
prattiċi għall-kumpaniji elenkati li joperaw 
bejn il-fruntieri, notevolment meta 
jistabbilixxu sussidjarji jew f'fużjonijiet u 
akkwisti, kif ukoll għall-kandidati għall-
pożizzjonijiet fuq il-bordijiet. Madankollu, 
l-infurzar tad-dispożizzjonijiet stabbiliti 
fid-direttiva għandu jkun indipendenti 
mill-modi differenti kif id-diretturi mhux
eżekuttivi jingħażlu fil-bordijiet tal-
kumpaniji Ewropej.

Emenda 12
Proposta għal direttiva

Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Wieħed mill-fatturi ewlenin tal-
implimentazzjoni korretta ta’ din id-
direttiva huwa l-użu effikaċi tal-kriterji 
għall-għażla tad-diretturi mhux eżekuttivi 
fejn il-kriterji jkunu stabbiliti minn qabel 
u bi trasparenza sħiħa, u fejn il-
kapaċitajiet tal-kandidati jkunu meqjusa 
b'mod ugwali, irrilevanti mis-sess.

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Fil-kuntest ta’ popolazzjoni fl-UE li 
qed tixjieħ u ta’ nuqqas ta’ ħiliet, hija 
temmen li n-nuqqas ta’ użu tal-potenzjal 
ta’ nofs il-popolazzjoni tal-Ewropa għal 
pożizzjonijiet fil-bordijiet tal-kumpaniji 
jista’ jnaqqas l-opportunitajiet ta’ żvilupp 
tal-ekonomija tagħna u l-irkupru tal-
istrutturi finanzjarji tagħna. Jekk nofs il-
firxa tat-talenti lanqas biss titqies għal 
pożizzjonijiet ta’ tmexxija, il-proċess u l-
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kwalità tal-ħatriet infushom jistgħu jkunu 
kompromessi u dan jista’ jżid in-nuqqas 
ta’ fiduċja fl-istrutturi tal-poter 
imprenditorjali u jista’ jwassal għal 
tnaqqis fis-suċċess effikaċi tal-kapital 
uman disponibbli. L-inklużjoni 
sistematika ta’ kandidati xierqa taż-żewġ 
sessi tiżgura li l-membri ġodda tal-
bordijiet jinħatru fost l-aħjar kandidati, 
kemm irġiel u wkoll nisa u s-soċjetà tkun 
riflessa kif suppost fit-teħid ta’ 
deċiżjonijiet tal-impriżi.

Emenda 14
Proposta għal direttiva

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Filwaqt li din id-Direttiva ma 
għandhiex l-għan li tarmonizza l-liġijiet 
nazzjonali dwar il-proċeduri tal-għażla u l-
kriterji ta' kwalifika għall-pożizzjonijiet 
fuq il-bordijiet fid-dettall, l-introduzzjoni 
ta' ċerti standards minimi fir-rigward tar-
rekwiżit li l-kumpaniji elenkati mingħajr 
rappreżentanza bbilanċjata tas-sessi jieħdu 
deċiżjonijiet ta' ħatra għal diretturi mhux 
eżekuttivi fuq il-bażi ta' valutazzjoni 
komparattiva oġġettiva tal-kwalifiki tal-
kandidati f'termini ta' adegwatezza, 
kompetenza u prestazzjoni professjonali 
hija meħtieġa sabiex jintlaħaq bilanċ bejn 
is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi. Hija 
biss miżura fuq il-livell tal-UE li tista' 
effettivament tgħin biex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet kompetittivi ugwali 
madwar l-Unjoni u jiġu evitati 
kumplikazzjonijiet prattiċi fil-ħajja tan-
negozju.

(14) Filwaqt li din id-Direttiva ma 
għandhiex l-għan li tarmonizza l-liġijiet 
nazzjonali dwar il-proċeduri tal-għażla u l-
kriterji ta' kwalifika għall-pożizzjonijiet 
fuq il-bordijiet fid-dettall, l-introduzzjoni 
ta' ċerti standards minimi fir-rigward tar-
rekwiżit li l-kumpaniji elenkati mingħajr 
rappreżentanza bbilanċjata tas-sessi jieħdu 
deċiżjonijiet ta' ħatra għal diretturi mhux 
eżekuttivi fuq il-bażi ta' pubblikazzjoni ta' 
pożizzjoni vakanti miftuħa għall-
applikazzjonijiet u għall-valutazzjoni 
komparattiva oġġettiva tal-kwalifiki tal-
kandidati f'termini ta' adegwatezza, 
kompetenza u prestazzjoni professjonali 
hija meħtieġa sabiex jintlaħaq bilanċ bejn 
is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi. Hija 
biss miżura fuq il-livell tal-UE li tista' 
effettivament tgħin biex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet kompetittivi ugwali 
madwar l-Unjoni u jiġu evitati 
kumplikazzjonijiet prattiċi fil-ħajja tan-
negozju.
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Emenda 15
Proposta għal direttiva

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Kumpaniji elenkati fil-boroż igawdu 
importanza ekonomika, viżibilità u impatt 
partikolari fis-suq kollu kemm hu. Il-
miżuri previsti f’din id-Direttiva għandhom 
għalhekk japplikaw għal kumpaniji 
elenkati, li huma definiti bħala kumpaniji 
inkorporati fi Stat Membru li t-titoli 
tagħhom huma ammessi għan-negozju 
f'suq regolat fis-sens tal-Artikolu 4(1) (14) 
tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 
dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji, fi 
Stat Membru wieħed jew aktar. Dawn il-
kumpaniji jistabbilixxu standards għall-
ekonomija kollha kemm hi u l-prattiki 
tagħhom jista' jiġi mistenni li jiġu segwiti 
minn tipi oħra ta' kumpaniji. In-natura 
pubblika tal-kumpaniji elenkati tiġġustifika 
li huma jiġu rregolati aktar fl-interess 
pubbliku.

(17) Kumpaniji elenkati fil-boroż igawdu 
importanza ekonomika, viżibilità u impatt 
partikolari fis-suq kollu kemm hu. Il-
miżuri previsti f’din id-Direttiva għandhom 
għalhekk japplikaw għal kumpaniji 
elenkati, li huma definiti bħala kumpaniji 
inkorporati fi Stat Membru li t-titoli 
tagħhom huma ammessi għan-negozju 
f'suq regolat fis-sens tal-Artikolu 4(1) (14) 
tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 
dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji, fi 
Stat Membru wieħed jew aktar. Dawn il-
kumpaniji jistabbilixxu standards għall-
ekonomija kollha kemm hi u l-prattiki 
tagħhom jista' jiġi mistenni li jiġu segwiti 
minn tipi oħra ta' kumpaniji. In-natura 
pubblika tal-kumpaniji elenkati tiġġustifika 
li huma jiġu rregolati b'mod xieraq fl-
interess pubbliku.

Emenda 16
Proposta għal direttiva

Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-kumpaniji li mhumiex elenkati 
għandhom ukoll rwol ewlieni fl-
ekonomija. Bi prinċipju, dawn jistgħu 
jkunu inklużi fl-ambitu ta’ din id-
Direttiva. Madankollu, peress li s-
sitwazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
f’dawn il-kumpaniji ġeneralment mhijiex 
magħrufa sew u peress li huma meħtieġa 
dispożizzjonijiet partikolari sabiex jiġu 
riflessi l-ispeċifiċitajiet u n-natura diversa 
tagħhom fi ħdan u fost l-Istati Membri, l-
inklużjoni għandha issir fi stadju aktar 
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tard. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
investigazzjoni dettaljata dwar l-aspetti 
relevanti kollha enfasizzati aktar ’il fuq u 
tressaq proposta konsistenti għal dan il-
għan.

Emenda 17
Proposta għal direttiva

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għal impriżi mikro, żgħar u medji 
(SMEs), kif definiti mir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-
definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju, anke jekk huma kumpaniji 
elenkati.

(18) Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għal impriżi mikro, żgħar u medji 
(SMEs), kif definiti mir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-
definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju. Din l-eżenzjoni għall-SMEs 
għandha tkun applikabbli għal kumpaniji 
elenkati, u fi stadju aktar tard għal
kumpaniji mhux elenkati.

Emenda 18
Proposta għal direttiva

Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) F'bosta Stati Membri, ċertu proporzjon 
tad-diretturi mhux eżekuttivi jistgħu jew 
għandhom jinħatru jew jiġu eletti mill-
ħaddiema tal-kumpanija u/jew 
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema skont il-
liġi jew il-prattika nazzjonali. L-objettivi 
kwantitattivi stipulati taħt din id-Direttiva 
għandhom japplikaw għad-diretturi mhux 
eżekuttivi kollha inklużi r-rappreżentanti 
tal-impjegati. Madankollu, il-proċeduri 
prattiċi biex jiġi żgurat li dawn l-għanijiet 
jintlaħqu, filwaqt li jitqies il-fatt li xi 
diretturi mhux eżekuttivi huma r-
rappreżentanti tal-impjegati, għandhom 
jiġu ddefiniti mill-Istati Membri 

(21) F'bosta Stati Membri, ċertu proporzjon 
tad-diretturi mhux eżekuttivi jistgħu jew 
għandhom jinħatru jew jiġu eletti mill-
ħaddiema tal-kumpanija u/jew 
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema skont il-
liġi jew il-prattika nazzjonali. L-objettivi 
kwantitattivi stipulati taħt din id-Direttiva 
għandhom japplikaw għad-diretturi mhux 
eżekuttivi kollha inklużi r-rappreżentanti 
tal-impjegati. Madankollu, il-proċeduri 
prattiċi biex jiġi żgurat li dawn l-għanijiet 
jintlaħqu, filwaqt li jitqies il-fatt li xi 
diretturi mhux eżekuttivi huma r-
rappreżentanti tal-impjegati, għandhom 
jiġu ddefiniti mill-Istati Membri 
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kkonċernati. kkonċernati abbażi ta' konsultazzjonijiet 
meqjusa sew u estensivi mas-sħab soċjali 
f’livell nazzjonali.

Emenda 19
Proposta għal direttiva

Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-kumpaniji elenkati fl-Unjoni 
għandu jkollhom imposti fuqhom obbligi 
ta' mezzi li jipprovdu għal proċeduri 
xierqa bil-għan li jissodisfaw objettivi 
speċifiċi rigward il-kompożizzjoni tas-sessi 
tal-bordijiet tagħhom. Dawk il-kumpaniji 
elenkati li fil-bordijiet tagħhom il-membri 
tas-sess sottorappreżentat ikollhom inqas 
minn 40% tal-pożizzjonijiet ta' diretturi 
mhux eżekuttivi għandhom jagħmlu l-
ħatriet għal dawk il-pożizzjonijiet fuq il-
bażi ta' analiżi komparattiva tal-kwalifiki 
ta' kull kandidat, billi japplikaw kriterji 
prestabbiliti, ċari, ifformulati b'mod 
newtrali u mhux ambigwi, sabiex jintlaħaq 
il-perċentwal imsemmi sa mhux aktar tard 
mill-1 ta' Jannar 2020. Għalhekk, id-
Direttiva tistabbilixxi l-objettiv li mill-
inqas 40 fil-mija tad-diretturi mhux 
eżekuttivi għandhom ikunu mis-sess l-
anqas rappreżentat sa dik id-data. Dan l-
objettiv fil-prinċipju jikkonċerna biss id-
diversità globali bejn is-sessi fost diretturi 
mhux eżekuttivi u ma għandux ifixkel l-
għażla konkreta ta' diretturi individwali 
minn riżerva wiesgħa ta' kandidati rġiel u 
nisa f’kull każ individwali. B’mod 
partikolari, dan ma jeskludi l-ebda 
kandidati partikolari għal pożizzjonijiet ta' 
direttur, u lanqas ma jimponi xi diretturi 
individwali fuq il-kumpaniji jew l-
azzjonisti. Id-deċiżjoni dwar il-membri tal-
bord xierqa għalhekk tibqa' tal-kumpaniji u 
l-azzjonisti.

(22) Il-kumpaniji elenkati fl-Unjoni 
għandhom jadottaw proċeduri xierqa bil-
għan li jissodisfaw objettivi speċifiċi 
rigward il-kompożizzjoni tas-sessi tal-
bordijiet tagħhom. Dawk il-kumpaniji 
elenkati li fil-bordijiet tagħhom il-membri 
tas-sess sottorappreżentat ikollhom inqas 
minn 40% tal-pożizzjonijiet ta' diretturi 
mhux eżekuttivi għandhom jagħmlu l-
ħatriet għal dawk il-pożizzjonijiet fuq il-
bażi ta' pubblikazzjoni ta' pożizzjoni 
vakanti miftuħa għall-applikazzjonijiet u
analiżi komparattiva tal-kwalifiki ta' kull 
kandidat, billi japplikaw kriterji 
prestabbiliti, ċari, ifformulati b'mod 
newtrali u mhux ambigwi, sabiex jintlaħaq 
il-perċentwal imsemmi sa mhux aktar tard 
mill-1 ta' Jannar 2020. Għalhekk, id-
Direttiva tistabbilixxi l-objettiv li mill-
inqas 40 fil-mija tad-diretturi mhux 
eżekuttivi għandhom ikunu mis-sess l-
anqas rappreżentat sa dik id-data. Dan l-
objettiv fil-prinċipju jikkonċerna biss id-
diversità globali bejn is-sessi fost diretturi 
mhux eżekuttivi u ma għandux ifixkel l-
għażla konkreta ta' diretturi individwali 
minn riżerva wiesgħa ta' kandidati rġiel u 
nisa f’kull każ individwali. B’mod 
partikolari, dan ma jeskludi l-ebda 
kandidati partikolari għal pożizzjonijiet ta' 
direttur, u lanqas ma jimponi xi diretturi 
individwali fuq il-kumpaniji jew l-
azzjonisti. Id-deċiżjoni dwar il-membri tal-
bord xierqa għalhekk tibqa' tal-kumpaniji u 
l-azzjonisti.
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Emenda 20
Proposta għal direttiva

Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Skont din il-ġurisprudenza, l-Istati 
Membri għandhom jassiguraw illi l-għażla 
tal-aħjar kandidati kwalifikati għal diretturi 
mhux eżekuttivi tkun ibbażata fuq analiżi 
komparattiva tal-kwalifiki ta' kull kandidat 
fuq il-bażi ta' kriterji prestabbiliti, ċari, 
fformulati b’mod newtrali u mhux 
ambigwi. Eżempji ta' tipi ta' kriterji ta' 
għażla li l-kumpaniji jistgħu japplikaw 
jinkludu esperjenza professjonali f'kompiti 
maniġerjali u/jew ta' sorveljanza, għarfien 
f'oqsma rilevanti speċifiċi bħall-finanzi, il-
kontroll jew il-ġestjoni tar-riżorsi umani, 
it-tmexxija u ħiliet ta' komunikazzjoni u 
netwerking. Għandha tingħata prijorità lill-
kandidat tas-sess l-anqas rappreżentat jekk 
dak il-kandidat huwa ugwalment 
ikkwalifikat bħall-kandidat tas-sess l-ieħor 
f'termini ta' adegwatezza, kompetenza u 
prestazzjoni professjonali, u jekk 
valutazzjoni oġġettiva li tqis il-kriterji 
kollha speċifiċi għall-kandidati individwali 
ma xxaqlibx il-bilanċ favur kandidat tas-
sess l-ieħor.

(26) Skont din il-ġurisprudenza, l-Istati 
Membri għandhom jassiguraw illi l-għażla 
tal-aħjar kandidati kwalifikati għal diretturi 
mhux eżekuttivi tkun ibbażata fuq 
pubblikazzjoni ta' pożizzjoni vakanti 
miftuħa għall-applikazzjonijiet u analiżi 
komparattiva tal-kwalifiki ta' kull kandidat 
fuq il-bażi ta' kriterji prestabbiliti, ċari, 
fformulati b’mod newtrali u mhux 
ambigwi. Eżempji ta' tipi ta' kriterji ta' 
għażla li l-kumpaniji jistgħu japplikaw 
jinkludu esperjenza professjonali f'kompiti 
maniġerjali u/jew ta' sorveljanza, għarfien 
f'oqsma rilevanti speċifiċi bħall-finanzi, il-
kontroll jew il-ġestjoni tar-riżorsi umani, 
it-tmexxija u ħiliet ta' komunikazzjoni u 
netwerking. Għandha tingħata prijorità lill-
kandidat tas-sess l-anqas rappreżentat jekk 
dak il-kandidat huwa ugwalment 
ikkwalifikat bħall-kandidat tas-sess l-ieħor 
f'termini ta' adegwatezza, kompetenza u 
prestazzjoni professjonali, u jekk 
valutazzjoni oġġettiva li tqis il-kriterji 
kollha speċifiċi għall-kandidati individwali 
ma xxaqlibx il-bilanċ favur kandidat tas-
sess l-ieħor.

Emenda 21
Proposta għal direttiva

Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Peress li l-kompożizzjoni bejn is-sessi 
tal-forza tax-xogħol għandha impatt dirett 
fuq id-disponibilità ta' kandidati mis-sess 
l-anqas rappreżentat, l-Istati Membri 

imħassar
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jistgħu jipprovdu li fejn il-membri tas-sess 
sottorappreżentat jirrappreżentaw inqas 
minn 10 fil-mija tal-ħaddiema, il-
kumpanija kkonċernata ma għandhiex 
tkun meħtieġa li tissodisfa l-għan stabbilit 
f'din id-Direttiva.

Emenda 22
Proposta għal direttiva

Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) L-Istati Membri għandhom jobbligaw 
lill-kumpaniji elenkati kollha sabiex 
jipprovdu informazzjoni dwar il-
kompożizzjoni tas-sessi tal-bordijiet 
tagħhom kif ukoll informazzjoni dwar kif 
irnexxielhom jilħqu l-għanijiet stabbiliti 
b’din id-Direttiva, fuq bażi annwali lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti sabiex 
jippermettulhom jivvalutaw il-progress ta' 
kull kumpanija elenkata lejn bilanċ bejn is-
sessi fost id-diretturi. Tali informazzjoni 
għandha tkun ippubblikata u, fejn il-
kumpanija inkwistjoni ma tkunx laħqet l-
objettiv, għandha tinkludi deskrizzjoni tal-
miżuri li ħadet sa issa u li bi ħsiebha tieħu 
fil-ġejjieni sabiex tilħaq l-objettiv.

(34) L-Istati Membri għandhom jobbligaw 
lill-kumpaniji elenkati kollha sabiex 
jipprovdu informazzjoni dwar il-
kompożizzjoni tas-sessi tal-bordijiet 
tagħhom kif ukoll informazzjoni dwar kif 
irnexxielhom jilħqu l-għanijiet stabbiliti 
b’din id-Direttiva, fuq bażi annwali lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti sabiex 
jippermettulhom jivvalutaw il-progress ta' 
kull kumpanija elenkata lejn bilanċ bejn is-
sessi fost id-diretturi. Tali informazzjoni 
għandha tkun ippubblikata b'mod xieraq u 
faċilment aċċessibbli fir-rapport annwali 
u fuq il-websajt u, fejn il-kumpanija 
inkwistjoni ma tkunx laħqet l-objettiv, 
għandha tinkludi deskrizzjoni komprensiva 
tal-miżuri li ħadet sa issa u li bi ħsiebha 
tieħu fil-ġejjieni sabiex tilħaq l-objettiv.

Emenda 23
Proposta għal direttiva

Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi miżuri biex 
tiżgura rappreżentazzjoni aktar bilanċjata 
tal-irġiel u n-nisa fost id-diretturi mhux 
eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati billi 
tistabbilixxi miżuri mmirati lejn progress 
aktar mgħaġġel lejn il-bilanċ bejn is-sessi 

Din id-Direttiva tistabbilixxi miżuri biex 
tinkiseb rappreżentazzjoni aktar bilanċjata 
tal-irġiel u n-nisa fost id-diretturi mhux 
eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati billi 
tistabbilixxi miżuri mmirati lejn progress 
aktar mgħaġġel lejn il-bilanċ bejn is-sessi, 
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filwaqt li tħalli lill-kumpaniji biżżejjed 
żmien biex jagħmlu l-arranġamenti 
neċessarji.

b'hekk tirrispetta l-qafas ekonomiku u 
legali tal-Istati Membri, filwaqt li tħalli 
lill-kumpaniji biżżejjed żmien biex 
jagħmlu l-arranġamenti neċessarji.

Emenda 24
Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kumpaniji elenkati li fil-bordijiet tagħhom 
il-membri tas-sess sottorappreżentat 
ikollhom inqas minn 40% tal-pożizzjonijiet 
ta' diretturi mhux eżekuttivi għandhom 
jagħmlu l-ħatriet għal dawk il-
pożizzjonijiet fuq il-bażi ta' analiżi 
komparattiva tal-kwalifiki ta' kull kandidat, 
billi japplikaw kriterji prestabbilti, ċari, 
ifformulati b'mod newtrali u mhux 
ambigwi, sabiex jintlaħaq il-perċentwal 
imsemmi sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2020 jew mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2018 fil-każ ta' kumpaniji 
elenkati li huma impriżi pubbliċi.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kumpaniji elenkati li fil-bordijiet tagħhom 
il-membri tas-sess sottorappreżentat 
ikollhom inqas minn 40 % tal-
pożizzjonijiet ta’ diretturi mhux eżekuttivi 
għandhom jagħmlu l-ħatriet għal dawk il-
pożizzjonijiet fuq il-bażi ta’ pubblikazzjoni 
ta’ pożizzjoni vakanti miftuħa għall-
applikazzjonijiet u analiżi komparattiva 
tal-kwalifiki ta’ kull kandidat, billi 
japplikaw kriterji prestabbilti, ċari u
fformulati b’mod newtrali, sabiex jintlaħaq 
il-perċentwal imsemmi sa mhux aktar tard 
mill-1 ta’ Jannar 2020 jew mhux aktar tard 
mill-1 ta’ Jannar 2018 fil-każ ta’ kumpaniji 
elenkati li huma impriżi pubbliċi.

Emenda 25
Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex jiksbu l-objettiv stabbilit fil-
paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, fl-għażla tad-diretturi mhux 
eżekuttivi, għandha tingħata prijorità lill-
kandidat mis-sess l-anqas rappreżentat jekk 
dak il-kandidat huwa ugwalment 
ikkwalifikat bħall-kandidat tas-sess l-ieħor 
f'termini ta' adegwatezza, kompetenza u 
prestazzjoni professjonali, sakemm 
valutazzjoni oġġettiva li tqis il-kriterji 

3. Sabiex jiksbu l-objettiv stabbilit fil-
paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu 
jinkoraġġixxu li, fl-għażla tad-diretturi 
mhux eżekuttivi, għandha tingħata prijorità 
lill-kandidat mis-sess l-anqas rappreżentat 
jekk dak il-kandidat huwa ugwalment 
ikkwalifikat bħall-kandidat tas-sess l-ieħor 
f'termini ta' adegwatezza, kompetenza u 
prestazzjoni professjonali, sakemm 
valutazzjoni oġġettiva li tqis il-kriterji 
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kollha speċifiċi għal kandidati individwali 
ma xxaqlibx il-bilanċ favur il-kandidat tas-
sess l-ieħor.

kollha speċifiċi għal kandidati individwali 
ma xxaqlibx il-bilanċ favur il-kandidat tas-
sess l-ieħor.

Il-kriterji li ntużaw għall-għażla 
msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom ikunu ċari, trasparenti u 
nondiskriminatorji. Dawn għandhom 
ikunu stabbiliti minn qabel u jitqiegħdu 
għad-dispożizzjoni ta’ kwalunkwe 
kandidat.

Emenda 26
Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu fil-leġiżlazzjoni tagħhom l-
istadju xieraq tal-proċedura tal-għażla 
tad-diretturi mhux eżekuttivi bil-għan li 
jinkiseb bl-aktar mod effikaċi l-objettiv 
stipulat fil-paragrafu 1.

Emenda 27
Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Meta l-għażla msemmija fil-
paragrafu 3 tkun magħmula minn 
votazzjoni ta' azzjonisti jew impjegati, il-
kumpaniji għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni xierqa relatata mal-miżuri 
stipulati f'din id-direttiva tiġi pprovduta 
lill-votanti, inklużi s-sanzjonijiet li tkun 
weħlet il-kumpanija minħabba n-nuqqas 
ta’ konformità;
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Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-
kumpaniji elenkati fejn il-membri tas-sess 
l-anqas irrappreżentat jirrappreżentaw 
inqas minn 10 fil-mija tal-forza tax-
xogħol ma jkunux suġġetti għall-objettiv 
stabbilit fil-paragrafu 1.

imħassar

Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Indipendentement mis-sħubija tagħha 
jew kif tkun organizzata, il-Bord tad-
Diretturi huwa u għandu jibqa’ korp 
kolleġjali li jirrappreżenta kollettivament 
il-partijiet interessati kollha. Huwa 
għandu jaġixxi dejjem fl-interessi tal-
kumpanija. Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lill-bilanċ bejn is-sessi tal-
bordijiet u lill-iżgurar tar-rappreżentanza 
ugwali taż-żewġ sessi bil-għan li jiġu 
riflessi bl-aħjar mod l-interessi tal-
partijiet interessati u b’mod ġenerali l-
kompożizzjoni tad-domanda tal-
konsumaturi.

Emenda 30
Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li 
kumpaniji elenkati jipprovdu informazzjoni 
lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, 
darba fis-sena minn [sentejn wara l-
adozzjoni], dwar ir-rappreżentazzjoni bejn 

2. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li 
kumpaniji elenkati jipprovdu informazzjoni 
lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, 
darba fis-sena minn [sentejn wara l-
adozzjoni], dwar ir-rappreżentazzjoni bejn 
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is-sessi fuq il-bordijiet tagħhom, 
b’distinzjoni bejn diretturi eżekuttivi u 
mhux eżekuttivi u dwar il-miżuri li ttieħdu 
fid-dawl tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 
4(1) u fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, u li 
jippubblikaw dik l-informazzjoni 
f'manjiera xierqa u aċċessibbli fuq il-
websajt tagħhom.

is-sessi fuq il-bordijiet tagħhom, 
b’distinzjoni bejn diretturi eżekuttivi u 
mhux eżekuttivi u dwar il-miżuri li ttieħdu 
fid-dawl tal-għanijiet stabbiliti fl-
Artikolu 4(1) u fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, u li jippubblikaw dik l-
informazzjoni f'manjiera xierqa u 
faċilment aċċessibbli fir-rapport annwali 
u fuq il-websajt tagħhom.

Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom joħolqu 
inċentivi adegwati biex iħeġġu lil 
kumpaniji jakkwistaw u jirraportaw dwar 
il-progress fir-rigward tal-iżgurar tar-
rispett tal-prinċipji tal-ugwaljanza bejn is-
sessi fil-bordijiet tal-kumpanija tagħhom; 
it-titjib tal-possibbiltà tal-partijiet 
interessati li jsibu kandidati nisa 
kkwalifikati tajjeb u li jistimulaw l-
iskambju ta’ informazzjoni u l-aħjar 
prattiki; it-titjib tal-aċċess tan-nisa għal 
networks kummerċjali li huma importanti 
għall-iżvilupp tal-impriżi; il-politika tar-
riżorsi umani tiġi kkonfigurata b’tali mod 
li tkun tappoġġja s-sors ta’ talenti 
femminili u tiżgura li ma jkunx hemm 
preġudizzji sessisti;

Emenda 32
Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn kumpanija elenkata ma tissodisfax 
l-objettivi stipulati fl-Artikolu 4(1) jew l-
impenji individwali tagħha meħuda skont 
il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' 

3. Fejn kumpanija elenkata ma tissodisfax 
l-objettivi stipulati fl-Artikolu 4(1) jew l-
impenji individwali tagħha meħuda skont 
il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' 
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dan l-Artikolu għandha tinkludi r-raġunijiet 
li għalihom ma laħqitx l-objettivi jew l-
impenji u deskrizzjoni tal-miżuri li l-
kumpanija adottat jew bi ħsiebha tadotta 
biex tilħaq l-objettivi jew l-impenji.

dan l-Artikolu għandha tinkludi r-raġunijiet 
li għalihom ma laħqitx l-objettivi jew l-
impenji u deskrizzjoni komprensiva tal-
miżuri li l-kumpanija adottat jew bi 
ħsiebha tadotta biex tilħaq l-objettivi jew l-
impenji.

Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) nullità jew annullament iddikjarati 
minn korp ġudizzjarju tal-ħatra jew tal-
elezzjoni ta' diretturi mhux eżekuttivi 
magħmula kuntrarju għad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati skont l-Artikolu 4(1).

(b) nullità jew annullament iddikjarati 
minn korp ġudizzjarju tal-ħatra jew tal-
elezzjoni ta' diretturi mhux eżekuttivi 
magħmula kuntrarju għad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati skont l-Artikolu 4(1). 
In-nullità jew l-annullament tal-ħatra jew 
l-elezzjoni ta’ diretturi mhux eżekuttivi ma 
għandu jkollha l-ebda konsegwenza fuq 
il-validità tad-deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu 
mill-bord.

Emenda 34
Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għall-Artikolu 4(6) u (7), l-
Istati Membri li qabel id-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva diġà kienu ħadu miżuri 
sabiex jiżguraw rappreżentazzjoni aktar 
bilanċjata tan-nisa u l-irġiel fost id-diretturi 
mhux eżekuttivi tal-kumpaniji elenkati 
jistgħu jissospendu l-applikazzjoni tal-
obbligi proċedurali li jirrigwardaw il-
ħatriet li jinsabu fl-Artikolu 4(1), (3), (4) 
u (5), sakemm ikun jista' jintwera li dawk 
il-miżuri jippermettu lill-membri tas-sess 
sottorappreżentat sabiex ikollhom mil—
anqas 40% tal-pożizzjonijiet ta' direttur 
mhux eżekuttiv ta' kumpaniji elenkati sa 
mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2020, jew 

Stat Membru li qabel id-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva pprova jikseb
rappreżentazzjoni aktar bilanċjata tan-nisa 
u l-irġiel fost id-diretturi mhux eżekuttivi 
jew fost id-diretturi (eżekuttivi u mhux 
eżekuttivi) b'mod ġenerali tal-kumpaniji 
elenkati jista' jissospendi l-applikazzjoni 
tal-Artikolu 4, 5, u 6 ta' din id-Direttiva 
fir-rigward tal-kumpaniji elenkati li huma 
kumpaniji pubbliċi jekk jikkunsidra li l-
membri tas-sess sottorappreżentat, bħala 
medja se jkollhom minn tal-anqas 40 % 
tal-pożizzjonijiet ta’ direttur mhux 
eżekuttiv jew terz tal-pożizzjonijiet ta’ 
direttur (eżekuttivi u mhux eżekuttivi) 
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sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2018 
għall-kumpaniji elenkati li huma impriżi 
pubbliċi.

b'mod ġenerali ta' tali kumpaniji sa mhux 
aktar tard mill-1 ta' Jannar 2020, jew sa 
mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2018 
għall-kumpaniji elenkati li huma impriżi 
pubbliċi. 

L-Istat Membru li għalih japplika dan il-
paragrafu għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni dwar dan.
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