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Emenda 13
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal
DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

li temenda d-Direttivi tal-
Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE fir-
rigward tad-divulgazzjoni ta’ 
informazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-
diversità minn ċertu kumpaniji u gruppi 
kbar

li temenda d-Direttivi tal-
Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE fir-
rigward tad-divulgazzjoni ta’ 
informazzjoni finanzjarja, mhux 
finanzjarja u dwar id-diversità minn ċertu 
kumpaniji u gruppi kbar

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

Or. en

Emenda 14
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 50(1) tiegħu,

wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u 
b'mod partikolari l-Artikolu 50(1) u l-
Artikolu 153(2) tiegħu,

Or. en

Emenda 15
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Sabiex tiġi żgurata l-fiduċja taċ-
ċittadini tal-UE fil-kumpaniji, huwa 
essenzjali li jkun hemm iżjed trasparenza 
dwar l-attivitajiet ta’ kumpaniji kbar, u 
b’mod partikolari dwar l-isem (ismijiet) 
ta’ stabbilimenti, in-natura tal-attivitajiet 
u l-pożizzjonijiet ġeografiċi tagħhom, id-
dħul, in-numru ta’ impjegati fuq bażi 
ekwivalenti għal full time, il-profitti 
magħmula, it-taxxi fuq profitti mħallsa u 
s-sussidji rċevuti. Rappurtar obbligatorju 
f’dan il-qasam jista’ għaldaqstant jitqies 
bħala element importanti fir-
responsabbiltà korporattiva tal-kumpaniji 
lill-partijiet interessati u s-soċjetà.

Or. en

Emenda 16
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Hemm evidenza li turi li d-
divulgazzjoni tal-informazzjoni mhux 
finanzjarja ttejjeb il-politiki soċjali, 
ambjentali u tad-drittijiet tal-bniedem tal-
kumpaniji u s-sistemi ta’ ġestjoni 
tagħhom, u b’hekk jitnaqqsu l-impatti 
negattivi kkawżati mill-attivitajiet 
tagħhom. L-evidenza turi wkoll li l-
kumpaniji li janalizzaw u jiddivulgaw 
b’mod xieraq l-informazzjoni mhux 
finanzjarja jtejbu l-kompetittività 
tagħhom, jibbenefikaw minn tnaqqis tal-
kostijiet, aċċess aħjar għall-kapital, 
prestazzjoni mtejba fuq is-swieq 
finanzjarji u iktar stabbiltà.

Or. en
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Emenda 17
Patrizia Toia
Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-armonizzazzjoni tal-proċeduri tar-
rappurtar fuq livell Ewropew hija 
meħtieġa għall-forniment ta’ elementi ta’ 
riassigurazzjoni u ta’ reputazzjoni tajba 
tal-kumpanija lill-partijiet interessati tal-
pajjiżi kollha tal-Unjoni

Or. it

Emenda 18
Josefa Andrés Barea
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 għall-inqas ma’ 
kwistjonijiet ambjentali, soċjali, relatati 
mal-kwistjonijiet tas-sessi u tal-impjiegi,
inkluż id-djalogu soċjali u r-rispett tad-
drittijiet tat-trejdjunjins, ir-rispett tad-
drittijiet tal-bniedem, u kwistjonijiet kontra 
l-korruzzjoni u t-tixħim. Din id-
dikjarazzjoni għandha tinkludi deskrizzjoni 
tal-politiki, ir-riżultati, l-inċidenti 
sinifikanti li seħħew matul il-perjodu ta’ 
rappurtar u r-riskji relatati ma’ dawk il-
kwistjonijiet.

Or. es

Emenda 19
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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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, 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 ta’ provvista sħiħa tal-kumpaniji.

Or. en

Emenda 20
Jean-Pierre Audy
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. 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, soċjali u 
kwistjonijiet relatati mal-ħaddiema, ir-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem, u 
kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni u l-
evażjoni tat-taxxa. Din id-dikjarazzjoni 
għandha tinkludi deskrizzjoni tal-politiki, 
ir-riżultati, u r-riskji relatati ma’ dawk il-
kwistjonijiet.

Or. fr
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Emenda 21
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-iżvelar ta’ informazzjoni mhux 
finanzjarja għandu jkun ibbażat fuq 
diliġenza dovuta bbażata fuq riskju 
mwettqa minn kumpaniji biex 
jidentifikaw, jipprekludu u jnaqqsu l-
impatti negattivi attwali u potenzjali, kif 
xieraq, għad-daqs tal-kumpaniji, in-
natura u l-kuntest tal-operazzjonijiet u s-
severità tar-riskji ta’ impatti negattivi. Il-
prinċipji tad-diliġenza dovuta ġew 
deskritti fil-Linji Gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) għal 
Intrapriżi Multinazzjonali u l-Prinċipji 
Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-
Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem li 
jimplimentaw il-Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti “Ipproteġi, Irrispetta u Rrimedja” li 
l-Kummissjoni hija impenjata li ssegwih.

Or. en

Emenda 22
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Referenzi dejjem jiżdiedu għal 
sostenibilità eżistenti u l-qafas ta’ 
rappurtar, kif ukoll l-emerġenza kontinwa 
ta’ oqsfa ġodda, jistimulaw il-bidla lejn 
ekonomija globali sostenibbli. Minkejja 
dan, biż-żieda globali ta’ politiki ta’ 
rappurtar dwar is-sostenibilità, inkluż 
f’pajjiżi li qed jiżviluppaw, l-allinjament u 
l-armonizzazzjoni tal-oqsfa jsiru sfida li 
qiegħda dejjem tikber li għandha tiġi 
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indirizzata, minħabba r-riskju ta’ 
standards li jidħlu f’xulxin, kunfliġġenti u 
anke li jikkompetu ma’ xulxin.

Or. en

Emenda 23
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Biex jipprovdu din l-informazzjoni
dwar il-konformità tagħhom mad-drittijiet 
u l-valuri protetti bin-normi tad-dritt 
internazzjonali, il-kumpaniji għandhom 
japplikaw il-Prinċipji Gwida dwar in-
Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem li 
jimplimentaw il-Qafas tan-NU “Ipproteġi, 
Irrispetta u Rrimedja” u l-Linji Gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD)għal 
Intrapriżi Multinazzjonali, il-kumpaniji
jistgħu jiddependu wkoll fuq oqfsa 
nazzjonali, oqfsa bbażati fl-UE bħall-
Iskema ta’ Ġestjoni u Awditjar Ekoloġiċi
(EMAS), u oqfsa internazzjonali oħra
bħall-Impatt Globali tan-Nazzjonijiet Uniti
(NU), l-Organizzazzjoni Internazzjonali 
għall-Istandardizzazzjoni (ISO) 26000, id-
Dikjarazzjoni Tripartitika tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO) dwar il-prinċipji li 
jikkonċernaw l-intrapriżi multinazzjonali u 
l-politika soċjali, u l-Inizjattiva Globali ta’ 
Rappurtar.

Or. en

Emenda 24
Bernd Lange
Proposta għal direttiva
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Biex jipprovdu din l-informazzjoni, il-
kumpaniji jistgħu jiddependu fuq oqfsa 
bbażati fl-UE bħall-Iskema ta’ Ġestjoni u 
Awditjar Ekoloġiċi (EMAS), u oqfsa 
internazzjonali bħall-Impatt Globali tan-
Nazzjonijiet Uniti (NU), il-Prinċipji Gwida 
dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem 
li jimplimentaw il-Qafas tan-NU
“Ipproteġi, Irrispetta u Rrimedja,” il-Linji 
Gwida tal-2011 għal Intrapriżi 
Multinazzjonali tal-Organizzazzjoni għall-
Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku
(OECD), 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. Madankollu, l-intrapriżi fl-UE 
għandhom isegwu b’mod partikolari l-
Linji Gwida għal Intrapriżi 
Multinazzjonali tal-Organizzazzjoni għall-
Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku 
(OECD), sabiex tkun żgurata l-
komparabbiltà tal-politika tas-CSR u biex 
jiġi stabbilit standard reżistenti. Għandu 
jiġi definit standard vinkolanti ħames snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Or. de

Emenda 25
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Safejn hu meħtieġ għall-fehim tal-
impatti tad-drittijiet tal-bniedem, soċjali u 
ambjentali tal-kumpaniji, ir-rapporti 
annwali għandhom jinkludu indikaturi 
dwar il-prestazzjoni ewlenija mhux 
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finanzjarja rilevanti għas-settur 
partikolari tan-negozju. Għall-aspetti 
ambjentali, l-indikaturi mhux finanzjarji 
għandhom jinkludu, pereżempju, 
valutazzjoni tal-emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett ta’ serra u l-użu tal-enerġija, il-
materjali, l-ilma u l-art. Din il-
valutazzjoni għandha tinkludi stima tal-
użu ta’ dawn ir-riżorsi fil-katina tal-
provvista ta’ kumpanija.

Or. en

Emenda 26
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Sabiex jitjiebu l-konsistenza u l-
komparabilità ta’ informazzjoni mhux 
finanzjarja provduta minn kumpaniji, il-
Kummissjoni għandha tiżviluppa qafas 
armonizzat li jinkludi l-użu ta’ indikaturi 
xierqa ta’ prestazzjoni ewlenija u 
metodoloġija dwar il-kejl tar-riżorsi li tqis 
l-oqfsa internazzjonali, b’mod partikolari 
fir-rigward tar-responsabilità korporattiva 
għar-rispett tad-drittijiet u l-valuri protetti 
bin-normi tad-dritt internazzjonali.

Or. en

Emenda 27
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 7c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7c) 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, 
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f’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ din 
id-Direttiva.

Or. en

Emenda28
Bernd Lange
Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-aċċess tal-investituri għall-
informazzjoni mhux finanzjarja huwa pass 
fid-direzzjoni tad-dħul fis-seħħ sal-2020 ta' 
inċentivi tas-suq u tal-politika li 
jippremjaw l-investimenti tan-negozji fl-
effiċjenza, skont il-Pjan Direzzjonali għal 
Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi.

(9) L-aċċess tal-investituri għall-
informazzjoni mhux finanzjarja huwa pass 
fid-direzzjoni tad-dħul fis-seħħ sal-2020 ta' 
inċentivi tas-suq u tal-politika li 
jippremjaw l-investimenti tan-negozji fl-
effiċjenza, skont il-Pjan Direzzjonali għal 
Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi14. Miżuri 
korporattivi futuri fil-qasam tar-
responsabbiltà soċjali għandhom jiġu 
kkunsidrati fil-kuntest tal-katina sħiħa 
tal-valuri, jiġifieri mill-materja prima 
għall-kummerċ sar-riċiklaġġ.

Or. de

Emenda 29
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) L-ambitu ta’ dawn ir-rekwiżiti ta’ 
divulgazzjoni mhux finanzjarji għandu 
jkun definit b’referenza għall-medja tal-
għadd ta’ impjegati, tal-assi totali u tal-
fatturat. L-SMEs għandhom ikunu eżentati 
minn rekwiżiti addizzjonali, u l-obbligu li 
jiddivulgaw dikjarazzjoni mhux finanzjarja 
fir-rapport annwali għandu japplika biss 
għal dawk il-kumpaniji li l-għadd medju 
ta’ impjegati tagħhom jaqbeż il-250, u li 
jaqbżu jew total ta’ EUR 17.5 miljun fil-
karta tal-bilanċ jew b’fatturat nett ta’ 
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EUR 40 miljun. EUR 35 miljun.

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, u li taqbeż jew total ta’ EUR 17,5 miljun fil-karta tal-bilanċ 
jew inkella fatturat nett ta’ EUR 35 miljun.

Emenda 30
Josefa Andrés Barea
Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) L-ambitu ta’ dawn ir-rekwiżiti ta’ 
divulgazzjoni mhux finanzjarji għandu 
jkun definit b'referenza għall-medja tal-
għadd ta' impjegati, tal-assi totali u tal-
fatturat. L-SMEs għandhom ikunu eżentati 
minn rekwiżiti addizzjonali, u l-obbligu li 
jiddivulgaw dikjarazzjoni mhux finanzjarja 
fir-rapport annwali għandu japplika biss 
għal dawk il-kumpaniji li l-għadd medju 
ta’ impjegati tagħhom jaqbeż il-250, u li 
jaqbżu jew total ta’ EUR 20 miljun fil-
karta tal-bilanċ jew b'fatturat nett ta' 
EUR 40 miljun.

Or. es

Emenda 31
Josefa Andrés Barea
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 

(16) L-obbligu ta’ divulgazzjoni tal-politiki 
tagħhom dwar id-diversità għal korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħhom fir-rigward tas-sessi u ta’ aspetti
oħra bħalma huma l-età, id-diversità 
ġeografika, id-diżabilità, l-isfond edukattiv 
u professjonali għandhom japplikaw biss 
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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.

għal kumpaniji elenkati kbar. Għalhekk 
kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju li jistgħu 
jiġu eżentati minn ċerti obbligi tal-
kontabbiltà skont l-Artikolu 27 tad-
Direttiva 78/660/KEE ma għandhomx 
ikunu koperti minn dan l-obbligu. Id-
divulgazzjoni tal-politika dwar id-diversità 
għandha tkun parti mid-dikjarazzjoni ta' 
governanza korporattiva, kif stipulat fl-
Artikolu 46a tad-Direttiva 78/660/KEE. 
Kumpaniji li ma għandhomx tali politika 
dwar id-diversità, ma għandhomx ikunu 
obbligati li jdaħħlu waħda fis-seħħ, iżda 
għandhom jispjegaw b’mod ċar għalfejn 
dan hu l-każ.

Or. es

Emenda 32
Ioannis A. Tsoukalas
Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(16) L-obbligu ta’ divulgazzjoni tal-politiki 
tagħhom dwar id-diversità għal korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħhom fir-rigward ta’ aspetti bħalma 
huma l-età, is-sess, il-bżonnijiet speċjali,
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.
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Or. el

Emenda 33
Francisco Sosa Wagner
Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(16) L-obbligu ta’ divulgazzjoni tal-politiki 
tagħhom dwar id-diversità għal korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħhom fir-rigward ta’ aspetti bħalma 
huma l-età, is-sess, id-diversità ġeografika,
id-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. es

Ġustifikazzjoni

Id-diżabilità hija waħda mir-raġunijiet ta’ diskriminazzjoni indirizzati mill-istandard 
antidiskriminatorju tal-UE u rikonoxxut b’dan il-mod ukoll mit-TUE flimkien mal-età, is-sess, 
l-oriġini ġeografika, eċċ. (Art. 10), barra minn hekk l-Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabilità 
teħtieġ l-integrazzjoni tad-diżabilità fil-politiki Ewropej kollha, li jinvolvi l-inkorporazzjoni 
tagħha fl-aġendi pubbliċi u korporattivi tar-Responsabbiltà Soċjali tal-Kumpaniji.

Emenda 34
Alejo Vidal-Quadras
Proposta għal direttiva
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(16) L-obbligu ta’ divulgazzjoni tal-politiki 
tagħhom dwar id-diversità għal korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħhom fir-rigward ta’ aspetti bħalma 
huma l-età, is-sess, id-diversità ġeografika,
id-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 35
Silvia-Adriana Ţicău
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘1. (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.

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

Or. ro
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Emenda 36
Ioannis A. Tsoukalas
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
 Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘1. 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.

‘1. 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.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika – taffettwa biss lill-verżjoni Griega.

Emenda37
Bernd Lange
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-analiżi għandha tkun analiżi bbilanċjata 
u komprensiva tal-iżvilupp u l-prestazzjoni 
tan-negozju tal-kumpanija u l-pożizzjoni 
tagħha, bi proporzjon mad-daqs u l-
kumplessità tan-negozju;

L-analiżi għandha tkun analiżi bbilanċjata 
u komprensiva tal-iżvilupp u l-prestazzjoni 
tan-negozju tal-kumpanija u l-pożizzjoni 
tagħha, bi proporzjon mad-daqs u l-
kumplessità tan-negozju. L-obbligu ta’ 
rappurtar għandu għalhekk jiġi bbażat 
kemm jista’ jkun fuq il-Linji Gwida tal-
2011 għal Intrapriżi Multinazzjonali tal-
OECD.

Or. de

Emenda 38
Ioannis A. Tsoukalas
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
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Direttiva 78/660/KEE
 Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-analiżi għandha tkun analiżi bbilanċjata 
u komprensiva tal-iżvilupp u l-prestazzjoni 
tan-negozju tal-kumpanija u l-pożizzjoni 
tagħha, bi proporzjon mad-daqs u l-
kumplessità tan-negozju;

L-analiżi għandha tkun analiżi bbilanċjata 
u komprensiva tal-iżvilupp u l-prestazzjoni 
tan-negozju tal-kumpanija u l-pożizzjoni 
tagħha, bi proporzjon mad-daqs u l-
kumplessità tan-negozju;

Or. el

Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika – taffettwa biss lill-verżjoni Griega.

Emenda 39
Josefa Andrés Barea
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – paragrafu 1 – parti introduttorja

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 u, fid-dati tal-karta tal-bilanċ 
tagħhom, jaqbżu total tal-karta tal-bilanċ 
ta’ EUR 20 miljun jew fatturat nett ta'
EUR 40 miljun, l-analiżi għandha tinkludi 
wkoll dikjarazzjoni mhux finanzjarja li 
jkun fiha informazzjoni rigward l-impatt 
tal-attività tal-kumpaniji fuq is-soċjetà
relatata mal-impatt tal-attivitajiet tal-
kumpanija fis-soċjetà, bħala minimu 
f’dak li jikkonċerna kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali, relatati mal-impjiegi u
mas-sessi, inklużi d-djalogu soċjali u r-
rispett tad-drittijiet tat-trejdjunjins u r-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem, 
kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni u t-
tixħim, inklużi:

Or. es
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Emenda 40
Bernd Lange
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – paragrafu 1 – parti introduttorja

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-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 tal-anqas ma’ kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali u tal-impjegati (inkluża 
informazzjoni dwar id-dritt ta’ 
organizzazzjoni, il-ftehimiet kollettivi u r-
rappreżentanza tal-impjegati), ir-rispett 
tad-drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet 
kontra l-korruzzjoni u t-tixħim, inklużi:

Or. de

Emenda 41
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE 
 Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – paragrafu 1 – parti introduttorja

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 

(b) Għal kumpaniji li l-għadd medju ta’ 
impjegati matul is-sena finanzjarja jaqbeż
il-250 u, fid-dati tal-karta tal-bilanċ 
tagħhom, jaqbżu jew it-total tal-karta tal-
bilanċ ta’ EUR 17,5 miljun jew il-fatturat 
nett ta’ EUR 35 miljun, l-analiżi għandha
tinkludi wkoll dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja li jkun fiha informazzjoni 
relatata tal-anqas ma’ kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali u tal-impjegati, ir-rispett 
tad-drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet 
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kontra l-korruzzjoni u t-tixħim, inklużi: kontra l-korruzzjoni u t-tixħim, filwaqt li 
tiġi kkunsidrata l-katina ta’ provvista 
kompluta ta’ kumpanija, 
b’kunsiderazzjoni tal-katina tal-provvista 
sħiħa tal-kumpanija, inklużi:

Or. en

Emenda 42
Jürgen Creutzmann
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
 Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – paragrafu 1 – parti introduttorja

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-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, fejn xieraq, dikjarazzjoni 
mhux finanzjarja li jkun fiha informazzjoni 
relatata b’mod partikolari ma’ 
kwistjonijiet ambjentali, soċjali u tal-
impjegati, ir-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem, kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni 
u t-tixħim, inklużi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rilevanza tar-rappurtar mhux finanzjarju hija differenti minn settur tal-industrija għall-
ieħor. Filwaqt li tista’ tkun rilevanti ħafna għal xi kumpaniji u tkun żviluppat pressjoni tas-
suq f’dan ir-rigward, tista’ ma tkunx rilevanti għal oħrajn. Għalhekk, id-deċiżjoni għandha 
titħalla għall-kumpaniji sabiex jiddeċiedu jekk tali rappurtar jagħmilx sens kif stabbilit fil-
verżjoni attwali tar-rekwiżiti tar-rappurtar.

Emenda 43
Jean-Pierre Audy
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Direttiva 78/660/KEE
 Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – paragrafu 1 – parti introduttorja
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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, inklużi:

(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 tal-anqas ma’ kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali u tal-impjegati, ir-rispett 
tad-drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet 
kontra l-korruzzjoni u l-evażjoni tat-taxxa,
l-aktar:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa propost li jiżdied l-obbligu tal-pubblikazzjoni tal-informazzjoni mhux finanzjarja li 
tippermetti l-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa li hija objettiv tal-G20

Emenda 44
Ioannis A. Tsoukalas
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
 Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – paragrafu 1 – parti introduttorja

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-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 tal-anqas ma’ kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali u tal-impjegati, ir-rispett 
tad-drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet 
kontra l-korruzzjoni u t-tixħim, inklużi:

Or. el
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Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika – taffettwa biss lill-verżjoni Griega.

Emenda 45
Josefa Andrés Barea
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – paragrafu 1 – punt ii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) l-inċidenti sinifikanti li seħħew matul 
il-perjodu ta’ rappurtar b’rabta ma’ dawn 
il-kwistjonijiet;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport dwar id-dikjarazzjoni mhux finanzjarja għandu jkun fih informazzjoni dwar 
kwalunkwe inċident importanti relatat mal-kwistjonijiet definiti, peress li din l-informazzjoni
hija neċessarja sabiex il-konsumaturi u l-investituri jiġu pprovduti bi stampa ċara u 
komprensiva tal-impatt tal-attività tal-kumpaniji.

Emenda 46
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – paragrafu 1 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) ir-riskji relatati ma’ dawn il-
kwistjonijiet u kif il-kumpanija 
timmaniġġja dawk ir-riskji.

(iii) ir-riskji relatati ma’ dawn il-
kwistjonijiet konnessi mal-operazzjonijiet 
tal-kumpanija, li aktarx li jikkawżaw, jew 
li kkawżaw, impatti negattivi serji ta’ 
natura soċjali, ambjentali u fuq id-
drittijiet tal-bniedem; u kif il-kumpanija 
timmaniġġja dawk ir-riskji.

Or. en

Emenda 47
Josefa Andrés Barea
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – paragrafu 1 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) ir-riskji relatati ma' dawn il-
kwistjonijiet u kif is-soċjetà timmaniġġja 
dawk ir-riskji.

(iii) ir-riskji għall-kumpanija u għas-
soċjetà relatati ma' dawn il-kwistjonijiet u 
kif il-kumpanija timmaniġġja dawk ir-
riskji.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla qed tiġi proposta sabiex it-test ikun konsistenti mad-definizzjoni l-ġdida ta’ 
Responsabbiltà Soċjali Korporattiva.

Emenda 48
Patrizia Toia
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – paragrafu 1 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

ir-riskji prinċipali, speċifiċi għas-settur,
relatati ma' dawn il-kwistjonijiet u kif il-
kumpanija timmaniġġja dawk ir-riskji.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-riskji għall-partijiet interessati jvarjaw minn kumpanija għal oħra u ma tistax tiġi 
determinata klassifikazzjoni ta ' importanza fost ir-riskji mingħajr parametrizzazzjoni 
oġġettiva u standardizzata.

Emenda 49
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – paragrafu 1 – punt iiia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) analiżi ta’ użu tar-riżorsi, inkluż 
mill-inqas l-użu tal-art, l-użu tal-ilma, 
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett serra, l-
użu tal-enerġija u l-użu ta’ materjali.

Or. en

Emenda 50
Jürgen Creutzmann
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar jekk jiġux segwiti l-politiki tas-CSR titħalla f’idejn il-kumpaniji. F’dan il-
każ, jista’ jiġi konkluż li l-kumpanija ma tqisx dawn il-politiċi rilevanti għall-attivitajiet 
ekonomiċi tagħha u/jew l-investituri ma juru ebda interess sostanzjali għal din l-
informazzjoni. Mhuwiex ċar għala kumpanija għandha tispjega dan.

Emenda 51
Josefa Andrés Barea
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Meta kumpanija ma ssegwix politiki fir-
rigward ta’ waħda jew aktar minn dawn il-
kwistjonijiet, għandha tipprovdi 
spjegazzjoni għaliex ma tagħmilx dan. L-
ispjegazzjoni għandu jkun fiha 
valutazzjoni tar-riskju tad-deċiżjoni li ma 
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jiġux segwiti politiki relatati ma’ dawn il-
kwistjonijiet.
L-impatt tal-attività tal-kumpaniji fuq is-
soċjetà għandu jinkludi l-impatti li 
jinħolqu bl-attivitajiet tal-kumpanija li 
tkun qed tirrapporta kif ukoll dawk li 
jinħolqu bl-attivitajiet ta’ kumpaniji 
oħrajn marbuta mal-kumpanija li tkun 
qed tirrapporta permezz ta’ relazzjonijiet 
kummerċjali, bħalma huma inizjattivi ta’ 
impriża konġunta u l-ktajjen ta’ 
forniment u sottokuntrattar.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Importanti li, kif spjegat fir-Rapporti tal-Parlament Ewropew dwar ir-responsabbiltà soċjali 
korporattiva, l-informazzjoni mhux finanzjarja tkopri wkoll il-ktajjen ta’ sottokuntrattar u 
forniment. Jeħtieġ ukoll li l-investituri u l-konsumaturi jkunu infurmati dwar il-valutazzjoni 
tar-riskju mwettqa mill-kumpaniji fir-rigward tan-nuqqas ta’ insegwiment ta’ politika fil-
kwistjonijiet iddefiniti ta’ rappurtar mhux finanzjarju.

Emenda 52
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Meta kumpanija koperta minn din id-
direttiva u b’numru ta’ impjegati inqas 
minn 500 ma ssegwix politiki fir-rigward 
ta’ waħda jew aktar minn dawn il-
kwistjonijiet, għandha tipprovdi 
spjegazzjoni għaliex ma tagħmilx dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ ta’ “kkonforma u spjega” għandu japplika biss għal kumpaniji li għandhom bejn 
250 u 500 impjegat. Għal kumpaniji ta’ aktar minn 500 impjegat, ir-rekwiżit li tiġi 
ppubblikata l-informazzjoni kif previst minn din id-direttiva għandu jkun obbligatorju.
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Emenda 53
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Meta tipprovdi informazzjoni bħal din, il-
kumpanija għandha tikkunsidra r-
responsabilità tagħha li tirrispetta d-
drittijiet u l-valuri protetti min-normi tad-
dritt internazzjonali. F’dan ir-rigward, il-
kumpanija għandha tapplika l-Prinċipji 
Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-
Bniedem li jimplimentaw il-Qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti “Ipproteġi, Irrispetta u 
Rrimedja” u l-Linji Gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) għal 
Intrapriżi Multinazzjonali. Barra minn 
hekk il-kumpanija tista’ sserraħ fuq oqfsa 
nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali u, jekk tagħmel hekk 
għandha tispeċifika fuq liema oqfsa mxiet.
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

Emenda 54
Josefa Andrés Barea
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tipprovdi informazzjoni bħal din is-
soċjetà, tista’ sserraħ fuq oqfsa nazzjonali, 

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

linji gwida għall-applikazzjoni tal-miżuri 
ta’ din id-Direttiva relatati mad-
dikjarazzjoni mhux finanzjarja, minn 
sena wara l-adozzjoni tagħhom. Minn 
qabel, il-kumpanija jkollha sserraħ mill-
inqas fuq il-Prinċipji ta’ Gwida dwar il-
kumpaniji u d-drittijiet tal-bniedem: l-
implimentazzjoni tal-qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-“Protezzjoni, ir-
Rispett u r-Rimedju” u fil-Linji Gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) għall-
Kumpaniji Multinazzjonali. Barra minn 
hekk, il-kumpanija tista’ sserraħ ukoll fuq 
oqfsa nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali u, jekk tagħmel hekk 
għandha tispeċifika fuq liema oqfsa mxiet.

Or. es

Emenda 55
Josefa Andrés Barea
Proposta għal direttiva
Artikolu 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 tas-soċjetà, 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 kif ukoll l-impatt 
fuq is-soċjetà u għat-trasparenza u l-
komparabbiltà tal-analiżi, din għandha 
tinkludi kemm l-indikaturi prinċipali tal-
prestazzjoni (KPIs) finanzjarji kif ukoll 
dawk mhux finanzjarji rilevanti għal dak 
in-negozju partikolari. L-analiżi għandha 
tinkludi l-KPIs definiti fil-linji gwida 
żviluppati mill-Kummissjoni Ewropea, 
minn sena wara l-adozzjoni tagħhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-KPIs huma ta’ importanza assoluta sabiex jiġi żgurat livell adegwat ta’ komparabbiltà bejn 
l-informazzjoni pprovduta mill-kumpaniji varji.
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Emenda 56
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 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

Emenda 57
Jürgen Creutzmann
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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, l-analiżi għandha 
tinkludi l-indikaturi prinċipali tal-
prestazzjoni finanzjarji, u fejn xieraq,
dawk mhux finanzjarji relevanti għal dak 
in-negozju partikolari.

Or. en

Emenda 58
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) Għall-iskopijiet tal-implimentazzjoni 
tar-rekwiżiti skont l-Artikolu 46 il-
Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 53a (ġdid), li 
jistabbilixxi l-lista tal-indikaturi minimi 
rilevanti li jkopru mill-inqas l-
informazzjoni li ġejja:
- soċjali: id-dejta dwar l-impjiegi, il-
ftehimiet tan-negozjar kollettiv, l-
istruttura tas-salarji, is-saħħa u s-
sikurezza, it-taħriġ u l-edukazzjoni, skont 
il-ġeneru u r-reġjun:
- ambjent: dejta dwar l-użu tar-riżorsi, 
inkluż mill-inqas l-użu tal-art, l-użu tal-
ilma, emissjonijiet tal-gassijiet b’effett 
serra, l-użu tal-enerġija u l-użu ta’ 
materjali;
- id-drittijiet tal-bniedem: dejta dwar in-
numru ta’ lmenti relatati mad-drittijiet 
tal-bniedem li saru u l-azzjonijiet meħuda, 
tal-kumpanija, il-fornituri u msieħba 
kummerċjali oħra;
L-atti ddelegati għandhom jiġu adottati fi 
żmien 18-il xahar mill-adozzjoni tad-
Direttiva.

Or. en

Emenda 59
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Bord ta’ Gwida dwar l-Iżvelar mhux 
Finanzjarju sabiex jappoġġja l-
implimentazzjoni ta’ rekwiżiti ta’ 
rappurtar mhux finanzjarju u sabiex 
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jinvolvi l-partijiet interessati għall-
iżvilupp ta’ gwida dwar il-metodoloġija u 
l-użu ta’ standards internazzjonali u 
indikaturi ta’ prestazzjoni mhux 
finanzjarja, kif imsemmija fl-
Artikolu 46.1, b’mod bilanċjat u miftuħ.

Or. en

Emenda 60
Bernd Lange
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Kumpaniji Ewropej li qed joperaw 
f’pajjiżi terzi, għandhom jipprovdu wkoll 
informazzjoni dwar l-attività tagħhom fil-
pajjiżi terzi kkonċernati fir-rigward ta’ 
kwistjonijiet soċjali, ambjentali u tal-
impjegati, u dwar ir-rispett għad-drittijiet 
tal-bniedem, bħala parti mill-obbligu tar-
rappurtar tagħhom.’

Or. de

Emenda 61
Jürgen Creutzmann
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt b
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'4. Meta kumpanija tħejji rapport 
komprensiv li jikkorrispondi għall-istess 
sena finanzjarja billi tuża oqfsa nazzjonali, 
ibbażati fl-UE jew internazzjonali u li 
jkopri l-informazzjoni prevista fil-
paragrafu 1(b), għandha tkun eżentata mill-
obbligu li tħejji d-dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja stipulata fil-paragrafu 1(b), 
sakemm dan ir-rapport ikun parti mir-
rapport annwali.’

'4. Meta kumpanija tħejji rapport 
komprensiv li jikkorrispondi għall-istess 
sena finanzjarja billi tuża oqfsa nazzjonali, 
ibbażati fl-UE jew internazzjonali u li 
jkopri l-informazzjoni prevista fil-
paragrafu 1(b), għandha tkun eżentata mill-
obbligu li tħejji d-dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja stipulata fil-paragrafu 1(b), 
sakemm dan ir-rapport ikun parti mir-
rapport annwali, ippubblikat miegħu jew 
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imsemmi fih.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-importanza tal-informazzjoni mhux finanzjarja, il-kumpaniji għandhom jibqgħu 
liberi li jiddeċiedu dwar kif u fejn għandhom jippubblikawha. Il-kumpaniji li diġà 
jippubblikaw rapporti separati għandhom ikunu kapaċi li jkomplu jagħmlu dan.

Emenda 62
Ioannis A. Tsoukalas
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘4. Meta kumpanija tħejji rapport 
komprensiv li jikkorrispondi għall-istess 
sena finanzjarja billi tuża oqfsa nazzjonali, 
ibbażati fl-UE jew internazzjonali u li 
jkopri l-informazzjoni prevista fil-
paragrafu 1(b), għandha tkun eżentata mill-
obbligu li tħejji d-dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja stipulata fil-paragrafu 1(b), 
sakemm dan ir-rapport ikun parti mir-
rapport annwali.’

‘4. Meta kumpanija tħejji rapport 
komprensiv li jikkorrispondi għall-istess 
sena finanzjarja billi tuża oqfsa nazzjonali, 
ibbażati fl-UE jew internazzjonali u li 
jkopri l-informazzjoni prevista fil-
paragrafu 1(b), għandha tkun eżentata mill-
obbligu li tħejji d-dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja stipulata fil-paragrafu 1(b), 
sakemm dan ir-rapport ikun parti mir-
rapport annwali.’

Or. el

Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika – taffettwa biss lill-verżjoni Griega.

Emenda 63
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt c
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'5. Kumpanija li hija kumpanija 
sussidjarja għandha tiġi eżentata mill-

imħassar
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obbligi stabbiliti fil-paragrafu 1(b), jekk 
il-kumpanija u s-sussidjarji tagħha huma 
kkonsolidati fir-rapporti finanzjarji u 
rapport annwali ta’ kumpanija oħra u dak 
ir-rapport annwali konsolidat jitfassal 
skont l-Artikolu 36(1) tad-
Direttiva 83/349/KEE.’

Or. en

Emenda 64
Ioannis A. Tsoukalas
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt c
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘5. Kumpanija li hija kumpanija sussidjarja 
għandha tiġi eżentata mill-obbligi stabbiliti 
fil-paragrafu 1(b), jekk il-kumpanija u s-
sussidjarji tagħha huma kkonsolidati fir-
rapporti finanzjarji u rapport annwali ta’ 
kumpanija oħra u dak ir-rapport annwali 
konsolidat jitfassal skont l-Artikolu 36(1) 
tad-Direttiva 83/349/KEE.’

‘5. Kumpanija li hija kumpanija sussidjarja 
għandha tiġi eżentata mill-obbligi stabbiliti 
fil-paragrafu 1(b), jekk il-kumpanija u s-
sussidjarji tagħha huma kkonsolidati fir-
rapporti finanzjarji u rapport annwali ta’ 
kumpanija oħra u dak ir-rapport annwali 
konsolidat jitfassal skont l-Artikolu 36(1) 
tad-Direttiva 83/349/KEE.’

Or. el

Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika – taffettwa biss lill-verżjoni Griega.

Emenda 65
Jürgen Creutzmann
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46a – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘(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 

imħassar
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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

Ġustifikazzjoni

Diġà jeżistu rekwiżiti legali li jirrigwardaw id-divulgazzjoni tal-kompożizzjoni tal-bord. 
Barra minn hekk, il-pożizzjoni proposta tistabbilixxi parametri preċiżi li jidhru li jipprovdu 
għal forma speċifika ta’ politika dwar id-diversità minflok ma sempliċiment jagħmlu 
obbligatorja d-divulgazzjoni.

Emenda 66
Josefa Andrés Barea
Proposta għal direttiva
Artikolu 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 tal-ġeneru 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.'

Or. es

Emenda 67
Francisco Sosa Wagner
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46a – paragrafu 1 – punt g
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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 ta’ aspetti bħalma huma 
l-età, is-sess, 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 dwar għalfejn dan hu l-każ.'

Or. es

Ġustifikazzjoni

id-diżabilità hija waħda mir-raġunijiet ta’ diskriminazzjoni indirizzati mill-istandard 
antidiskriminatorja u rikonoxxuta b’dan il-mod ukoll mit-TUE flimkien mal-età, is-sess, l-
oriġini ġeografika, eċċ. (Art. 10), barra minn hekk l-Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabilità 
teħtieġ l-integrazzjoni tad-diżabilità fil-politiki Ewropej kollha, li jinvolvi l-inkorporazzjoni 
tagħha fl-aġendi pubbliċi u korporattivi tar-Responsabbiltà Soċjali tal-Kumpaniji.

Emenda 68
Ioannis A. Tsoukalas
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – 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 ta’ aspetti bħalma huma 
l-età, is-sess, il-bżonnijiet speċjali, 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.’
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Or. el

Emenda 69
Alejo Vidal-Quadras
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – sottopunt a
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46a – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘(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 ta’ aspetti bħalma huma 
l-età, is-sess, 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

Emenda 70
Josefa Andrés Barea
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 53a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu implimentati mekkaniżmi speċifiċi fl-Istati Membri sabiex id-Direttiva tiġi 
applikata b’mod xieraq u rrispettata. Sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet nazzjonali ferm 
differenti, għandha tingħata flessibbiltà lill-Istati Membri fir-rigward tal-funżjonament ta’ 
dawn il-mekkaniżmi.

Emenda 71
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 a (ġdid)
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 53aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3 a) Jiżdied l-artikolu 53aa li ġej:
‘Artikolu 53aa

Eżerċizzju tad-delega
1. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati hija 
mogħtija lill-Kummissjoni, soġġett għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 46(ca) għandha tiġi kkonferita 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ erba’ 
snin minn .... (4)*. Il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport dwar is-setgħa 
delegata, sa mhux aktar tard minn sitt 
xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ erba’
snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi 
estiża b’mod taċitu għal perjodi ta’ tul ta’ 
żmien identiku, sakemm il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.
3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 46(ca) tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
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Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ 
revoka ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha 
tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
sussegwenti li tkun speċifikata fiha. Hija 
ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ atti 
delegati diġà fis-seħħ.
4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika b’mod 
simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwarha.
5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 46 
(ca) jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi 
espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ 
tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se jressqu oġġezzjoni. Dan il-
perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq 
l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill.’

Or. en

Emenda 72
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 a (ġdid)
Direttiva 2013/34/UE
Artikolu 48a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Emenda għad-Direttiva 2013/34/UE
Għandu jiddaħħal l-Artikolu 48a li ġej:
‘Artikolu 48a
Żvelar ulterjuri pajjiż b’pajjiż għas-setturi 
kollha
1. L-Istati Membri għandhom jesiġu lil 
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kull kumpanija biex kull sena tiżvela lill-
pubbliku, waqt li tispeċifika skont l-Istat 
Membru u skont il-pajjiż terz li fih 
għandha stabbiliment, l-informazzjoni li 
ġejja fuq bażi konsolidata għas-sena 
finanzjarja:
a) l-isem/ismijiet u n-natura tal-attivitajiet 
u l-post ġeografiku
b) il-fatturat
c) l-għadd ta’ impjegati fuq bażi 
ekwivalenti għal full time
d) il-qligħ jew telf qabel it-taxxa
e) it-taxxa fuq il-qligħ jew it-telf
f) is-sussidji pubbliċi riċevuti
2. L-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu m’għandux japplika għal 
kwalunkwe kumpanija ggvernata mil-liġi 
ta’ Stat Membru li l-kumpanija azzjonarja 
tagħha hija suġġetta għal-liġijiet ta’ Stat 
Membru u li l-informazzjoni tagħha hija 
inkluża fl-informazzjoni żvelata minn dik 
il-kumpanija/intrapriża azzjonarja skont 
il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.
3. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi vverifikata 
skont id-Direttiva 2006/43/KE u għandha 
tiġi ppubblikata, fejn possibbli, bħala 
anness għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji 
annwali jew, fejn applikabbli, għad-
dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati 
tal-istituzzjoni kkonċernata.’

Or. en

Emenda 73
Silvia-Adriana Ţicău
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt a
Directive 83/349/EEC
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘1. Ir-rapport annwali konsolidat għandu ‘1. Ir-rapport annwali konsolidat għandu 
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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.

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 tal-ġestjoni tar-
riskji u l-inċertezzi prinċipali li jaffaċċjaw.

Or. ro

Emenda 74
Bernd Lange
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-eżami janalizza b’mod bilanċjat l-
iżvilupp u l-prestazzjoni tal-kummerċ u tal-
pożizzjoni tal-impriżi inklużi fil-
konsolidazzjoni meqjusa kollha kemm hi, 
konsistenti mad-daqs u l-kumplessità tan-
negozju.

L-eżami janalizza b’mod bilanċjat l-
iżvilupp u l-prestazzjoni tal-kummerċ u tal-
pożizzjoni tal-impriżi inklużi fil-
konsolidazzjoni meqjusa kollha kemm hi, 
konsistenti mad-daqs u l-kumplessità tan-
negozju. L-obbligu ta’ rappurtar għandu 
jiġi bbażat kemm jista’ jkun fuq il-Linji 
Gwida tal-2011 għal Intrapriżi 
Multinazzjonali tal-OECD.

Or. de

Emenda 75
Josefa Andrés Barea
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt a
Direttiva 83/394/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – paragrafu 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 

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 total tal-karta tal-
bilanċ ta’ EUR 20 miljun jew fatturat nett 
ta' EUR 40 miljun, l-analiżi għandha 
tinkludi wkoll dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja li jkun fiha informazzjoni 
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relatata talanqas ma’ kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali u tal-impjegati, ir-rispett 
tad-drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet 
kontra l-korruzzjoni u t-tixħim, inklużi:

relatata mal-impatt tal-attività tal-
kumpaniji fis-soċjetà, għall-rigward
kwistjonijiet ambjentali, soċjali, relatati 
mal-impjieg u mas-sessi, inkluż id-djalogu 
soċjali u r-rispett tad-drittijiet tat-
trejdjunjins u r-rispett u tal-impjegati, ir-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem, u
kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni u t-
tixħim, inklużi:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Importanti li jkun żgurat li d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jkunu konsistenti mad-
definizzjoni l-ġdida ta’ Responsabbiltà Soċjali Korporattiva u li l-limiti minimi jkunu l-istess 
bħal dawk definiti fid-Direttivi dwar il-kontabbiltà.

Emenda 76
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 83/349/KEE 
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – 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 miljun jew il-fatturat nett ta’ 
EUR 35 miljun, l-analiżi għandha tinkludi
wkoll dikjarazzjoni mhux finanzjarja li 
jkun fiha informazzjoni relatata tal-anqas
ma’ kwistjonijiet ambjentali, soċjali u tal-
impjegati, ir-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem, kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni 
u t-tixħim, b’kunsiderazzjoni tal-katina 
tal-provvista sħiħa tal-kumpanija, inklużi:

Or. en

Emenda 77
Bernd Lange
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Direttiva 83/349/KEE
 Artikolu 36 – paragrafu 1 – paragrafu 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' 500 impjegat matul 
is-sena finanzjarja, u fid-dati tal-karta tal-
bilanċ tagħhom, jaqbżu jew it-total tal-
karta tal-bilanċ ta’ EUR 20 miljun jew il-
fatturat nett ta' EUR 40 miljun, l-analiżi 
għandha tinkludi wkoll dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja li jkun fiha informazzjoni 
relatata tal-anqas ma’ kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali u tal-impjegati (inkluża 
informazzjoni dwar id-dritt ta’ 
organizzazzjoni, il-ftehimiet kollettivi u r-
rappreżentanza tal-impjegati), ir-rispett 
tad-drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet 
kontra l-korruzzjoni u t-tixħim, inklużi:

Or. de

Emenda 78
Jürgen Creutzmann
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Id-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 

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, fejn xieraq,
dikjarazzjoni mhux finanzjarja li jkun fiha 
informazzjoni relatata b’mod partikolari
ma’ kwistjonijiet ambjentali, soċjali u tal-
impjegati, ir-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem, kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni 
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kontra l-korruzzjoni u t-tixħim, inklużi: u t-tixħim, inklużi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rilevanza tar-rappurtar mhux finanzjarju hija differenti minn settur tal-industrija għall-
ieħor. Filwaqt li tista’ tkun rilevanti ħafna għal xi kumpaniji u tkun żviluppat pressjoni tas-
suq f’dan ir-rigward, tista’ ma tkunx rilevanti għal oħrajn. Għalhekk, id-deċiżjoni għandha 
titħalla f’idejn il-kumpaniji biex jiddeċiedu jekk tali rappurtar jagħmilx sens kif stabbilit fil-
verżjoni attwali tar-rekwiżiti tar-rappurtar.

Emenda 79
Jean-Pierre Audy
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Direttiva 78/660/KEE
 Artikolu 36 – paragrafu 1 – paragrafu 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, inklużi:

Għal kumpaniji ewlenin ta’ intrapriżi li 
għandhom jiġu kkonsolidati li flimkien 
jaqbżu għadd medju ta' 500 impjegat matul 
is-sena finanzjarja, u fid-dati tal-karta tal-
bilanċ tagħhom, jaqbżu jew it-total tal-
karta tal-bilanċ ta’ EUR 20 miljun jew il-
fatturat nett ta' EUR 40 miljun, l-analiżi 
għandha tinkludi wkoll dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja li jkun fiha informazzjoni 
relatata tal-anqas ma’ kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali u tal-impjegati, ir-rispett 
tad-drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet 
kontra l-korruzzjoni u l-evażjoni tat-taxxa,
l-aktar:

Or. fr

Emenda 80
Josefa Andrés Barea
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt a
Direttiva 83/394/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – paragrafu 3 – punt ii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) l-inċidenti sinifikanti li seħħew matul 
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il-perjodu ta’ rappurtar b’rabta ma’ dawn 
il-kwistjonijiet;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport dwar id-dikjarazzjoni mhux finanzjarja għandu jkun fih informazzjoni dwar 
kwalunkwe inċident importanti relatat mal-kwistjonijiet definiti, peress li din l-informazzjoni 
hija neċessarja sabiex il-konsumaturi u l-investituri jiġu pprovduti bi stampa ċara u 
komprensiva tal-impatt tal-attività tal-kumpaniji.

Emenda 81
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 83/349/KEE 
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) ir-riskji relatati ma’ dawn il-
kwistjonijiet u kif il-kumpanija 
timmaniġġja dawk ir-riskji.

(iii) ir-riskji relatati ma’ dawn il-
kwistjonijiet konnessi mal-operazzjonijiet 
tal-kumpanija, li aktarx li jikkawżaw, jew 
li kkawżaw, impatti negattivi serji ta’ 
natura soċjali, ambjentali u fuq id-
drittijiet tal-bniedem; u kif il-kumpanija 
timmaniġġja dawk ir-riskji.

Or. en

Emenda 82
Josefa Andrés Barea
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt a
Direttiva 83/394/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – paragrafu 3 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) ir-riskji relatati ma' dawn il-
kwistjonijiet u kif is-soċjetà timmaniġġja 
dawk ir-riskji.

(iii) ir-riskji għall-kumpanija u għas-
soċjetà relatati ma' dawn il-kwistjonijiet u 
kif il-kumpanija timmaniġġja dawk ir-
riskji.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda qed tiġi proposta sabiex it-test ikun konsistenti mad-definizzjoni l-ġdida ta' 
responsabbiltà soċjali korporattiva.

Emenda 83
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) analiżi ta’ użu tar-riżorsi, inkluż 
mill-inqas l-użu tal-art, l-użu tal-ilma, l-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett serra u l-
użu ta’ materjali.

Or. en

Emenda 84
Jürgen Creutzmann
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar jekk jiġux segwiti l-politiki tas-CSR titħalla f’idejn il-kumpaniji. F’dan il-
każ, jista’ jiġi konkluż li l-kumpanija ma tqisx dawn il-politiċi rilevanti għall-attivitajiet 
ekonomiċi tagħha u/jew l-investituri ma juru ebda interess sostanzjali għal din l-
informazzjoni. Mhuwiex ċar għala kumpanija għandha tispjega dan.
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Emenda 85
Josefa Andrés Barea
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt a
Direttiva 83/394/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fejn l-intrapriżi inklużi fil-konsolidazzjoni 
meqjusa kollha kemm hi, ma jsegwux 
politiki fir-rigward ta’ kwistjoni waħda jew 
aktar minn dawn, għandha tipprovdi 
spjegazzjoni għaliex ma tagħmilx dan. L-
ispjegazzjoni għandu jkun fiha 
valutazzjoni tar-riskju tad-deċiżjoni li ma 
jiġux segwiti politiki relatati ma’ dawn il-
kwistjonijiet.
L-impatt tal-attività tal-kumpaniji fuq is-
soċjetà għandu jinkludi l-impatti li 
jinħolqu bl-attivitajiet tal-kumpanija 
inkluża fil-konsolidazzjoni kif ukoll dawk 
li jinħolqu bl-attivitajiet ta’ kumpaniji 
oħrajn marbuta mal-kumpanija li tkun 
qed tirrapporta permezz ta’ relazzjonijiet 
kummerċjali, bħalma huma inizjattivi ta’ 
impriża konġunta u l-ktajjen ta’ 
forniment u sottokuntrattar.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Importanti li, kif spjegat fir-Rapporti tal-Parlament Ewropew dwar ir-responsabbiltà soċjali 
korporattiva, l-informazzjoni mhux finanzjarja tkopri wkoll il-ktajjen ta’ sottokuntrattar u 
forniment. Jeħtieġ ukoll li l-investituri u l-konsumaturi jkunu infurmati dwar il-valutazzjoni 
tar-riskju mwettqa mill-kumpaniji fir-rigward tan-nuqqas ta’ insegwiment ta’ politika fil-
kwistjonijiet iddefiniti ta’ rappurtar mhux finanzjarju.

Emenda 86
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 87
Josefa Andrés Barea
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt a
Direttiva 83/394/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Meta jipprovdi din l-informazzjoni, ir-
rapport annwali kkonsolidat għandu 
jibbaża ruħu fuq il-linji gwida għall-
applikazzjoni tal-miżuri ta’ din id-
Direttiva relatati mad-dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja, minn sena wara l-adozzjoni 
tagħhom. Minn qabel, ir-rapport ikollu 
jserraħ mill-inqas fuq il-Prinċipji ta’ 
Gwida dwar il-kumpaniji u d-drittijiet tal-
bniedem: l-implimentazzjoni tal-qafas 
tan-Nazzjonijiet Uniti għall-“Protezzjoni, 
ir-Rispett u r-Rimedju” u fil-Linji Gwida 
tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u 
l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) għall-
Kumpaniji Multinazzjonali. Barra minn 
hekk, ir-rapport annwali kkonsolidat jista’ 
juża oqfsa nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali, u jekk jagħmel hekk, 
għandu jispeċifika fuq liema oqfsa mexa.

Or. es

Emenda 88
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – paragrafu 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 jipprovdi din l-informazzjoni, il-
kumpanija għandha tikkunsidra r-
responsabilità tagħha li tirrispetta d-
drittijiet u l-valuri protetti min-normi tad-
dritt internazzjonali. F’dan ir-rigward, il-
kumpanija għandha tapplika l-Prinċipji 
Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-
Bniedem li jimplimentaw il-Qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti “Ipproteġi, Irrispetta u 
Rrimedja” u l-Linji Gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) għal 
Intrapriżi Multinazzjonali. Barra minn 
hekk il-kumpanija tista’ tuża oqfsa 
nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali, u jekk tagħmel hekk,
għandha tispeċifika fuq liema oqfsa mxiet.
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

Emenda 89
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – paragrafu 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-

L-analiżi għandha tinkludi kemm l-
indikaturi prinċipali tal-prestazzjoni 
finanzjarji kif ukoll dawk mhux finanzjarji 
relevanti għal dak in-negozju partikolari.
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prestazzjoni finanzjarji kif ukoll dawk 
mhux finanzjarji relevanti għal dak in-
negozju partikolari.

Għall-iskopijiet tad-Direttiva l-
Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 53 (ġdid), li 
jistabbilixxi l-lista tal-indikaturi minimi 
rilevanti li jkopru mill-inqas l-
informazzjoni li ġejja:
- soċjali: id-dejta dwar l-impjiegi, il-
ftehimiet tan- negozjar kollettiv, l-
istruttura tas-salarji, is-saħħa u s-
sikurezza, it-taħriġ u l-edukazzjoni, skont 
il-ġeneru u r-reġjun:
- ambjent: dejta dwar l-użu tar-riżorsi, 
inkluż mill-inqas l-użu tal-art, l-użu tal-
ilma, emissjonijiet tal-gassijiet b’effett 
serra, l-użu tal-enerġija u l-użu ta’ 
materjali;
- id-drittijiet tal-bniedem: id-dejta dwar 
in-numru ta’ lmenti relatati mad-drittijiet 
tal-bniedem li saru u l-azzjonijiet meħuda, 
tal-kumpanija, il-fornituri u msieħba 
kummerċjali oħra;

Or. en

Emenda 90
Josefa Andrés Barea
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt a
Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – paragrafu 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 l-
indikaturi prinċipali tal-prestazzjoni 
finanzjarji u  dawk mhux finanzjarji 
relevanti għal dak in-negozju partikolari.

Rigward il-limitu meħtieġ għall-fehim tal-
iżvilupp, il-prestazzjoni jew il-pożizzjoni
tal-kumpaniji u l-impatt fuq is-soċjetà u 
għall-fini tat-trasparenza u l-
komparabbiltà tal-analiżi, din għandha 
tinkludi kemm l-indikaturi prinċipali tal-
prestazzjoni (KPIs) finanzjarji kif ukoll 
dawk mhux finanzjarji rilevanti għan-
negozju partikolari. L-analiżi għandha 
tinkludi l-KPIs definiti fil-linji gwida 
żviluppati mill-Kummissjoni Ewropea, 
minn sena wara l-adozzjoni tagħhom.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-KPIs huma ta’ importanza assoluta sabiex jiġi żgurat livell adegwat ta’ komparabbiltà bejn 
l-informazzjoni pprovduta mill-kumpaniji varji.

Emenda 91
Jürgen Creutzmann
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Id-Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – paragrafu 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 dawk 
mhux finanzjarji relevanti għal dak in-
negozju partikolari.

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

Or. en

Emenda 92
Bernd Lange
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kumpaniji Ewropej li qed joperaw 
f’pajjiżi terzi, għandhom jipprovdu wkoll 
informazzjoni dwar l-attività tagħhom fil-
pajjiżi terzi kkonċernati fir-rigward ta’ 
kwistjonijiet soċjali, ambjentali u tal-
impjegati, u dwar ir-rispett għad-drittijiet 
tal-bniedem, bħala parti mill-obbligu tar-
rappurtar tagħhom.

Or. de

Emenda 93
Jürgen Creutzmann
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt b
Id-Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta impriża prinċipali tħejji rapport 
komprensiv li jikkorrispondi għall-istess 
sena finanzjarja, li jirreferi għall-grupp 
kollu tal-intrapriżi kkonsolidati, billi tuża 
oqfsa nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali u tkopri l-informazzjoni 
prevista fit-tielet subparagrafu tal-
paragrafu 1, l-intrapriża prinċipali tkun 
eżentata mill-obbligu li tħejji d-
dikjarazzjoni mhux finanzjarja stabbilita 
fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1, 
sakemm tali rapport komprensiv huwa parti 
minn rapport annwali kkonsolidat.

Meta impriża prinċipali tħejji rapport 
komprensiv li jikkorrispondi għall-istess 
sena finanzjarja, li jirreferi għall-grupp 
kollu tal-intrapriżi kkonsolidati, billi tuża 
oqfsa nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali u tkopri l-informazzjoni 
prevista fit-tielet subparagrafu tal-
paragrafu 1, l-intrapriża prinċipali tkun 
eżentata mill-obbligu li tħejji d-
dikjarazzjoni mhux finanzjarja stabbilita 
fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1, 
sakemm tali rapport komprensiv huwa parti 
minn rapport annwali kkonsolidat, 
ippubblikat miegħu jew imsemmi fih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-importanza tal-informazzjoni mhux finanzjarja, il-kumpaniji għandhom jibqgħu 
liberi li jiddeċiedu dwar kif u fejn għandhom jippubblikawha. Il-kumpaniji li diġà 
jippubblikaw rapporti separati għandhom ikunu kapaċi li jkomplu jagħmlu dan.

Emenda 94
Josefa Andrés Barea
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt b
Direttiva 83/394/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmi effikaċi 
u adegwati sabiex tiġi żgurata 
divulgazzjoni korretta ta’ informazzjoni 
mhux finanzjarja mill-kumpaniji, 
b’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ din 
id-Direttiva.
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L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm fis-seħħ proċeduri nazzjonali 
effikaċi biex tiġi infurzata l-konformità 
mal-obbligi ta’ din id-Direttiva u li dawn 
il-proċeduri jkunu disponibbli għall-
persuni u l-entitajiet ġuridiċi kollha li 
jkollhom interess leġittimu, fl-iżgurar li d-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jiġu 
rrispettati.

Or. es

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 95
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 a (ġdid)
Id-Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 53a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1 a) Jiżdied l-Artikolu 53a li ġej:
‘Artikolu 53a
Eżerċizzju tad-delega
1. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati hija 
mogħtija lill-Kummissjoni, soġġett għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 36 għandha tiġi kkonferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ erba’ snin 
minn .... (4)*. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport dwar is-setgħa delegata, sa 
mhux aktar tard minn sitt xhur qabel it-
tmiem tal-perjodu ta’ erba’ snin. Id-
delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża 
b’mod taċitu għal perjodi ta’ tul ta’ żmien 
identiku, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni 
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mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-
tmiem ta’ kull perjodu.
3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 36 tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ 
revoka ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha 
tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
sussegwenti li tkun speċifikata fiha. Hija 
ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ atti 
delegati diġà fis-seħħ.
4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika b’mod 
simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwarha.
5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 36 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi 
espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ 
tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se jressqu oġġezzjoni. Dak il-
perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq 
l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill.’

Or. en

Emenda 96
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 2a (ġdid)
Direttiva 2002/14/KE
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Emendi lid-Direttiva 2002/14/KE
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L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:
(1) Fil-paragrafu 2, jiżdied il-punt (d) li 
ġej:
‘(d) meta xieraq, l-informazzjoni u l-
konsultazzjoni dwar l-informazzjoni mhux 
finanzjarja u tad-diversità li tinsab fir-
rapport annwali jew fir-rapport annwali 
kkonsolidat imsemmija fid-
Direttiva 78/660/KEE u d-
Direttiva 83/349/KEE rispettivament.’

Or. en

Emenda 97
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux iktar tard minn [tliet snin wara l-
adozzjoni ta’ din id-Direttiva], il-
Kummissjoni għandha tirrevedi d-
dispożizzjonijiet fl-Artikolu 46 tad-
Direttiva 78/660 u 36 tad-Direttiva 83/349 
u tagħti rapport lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill akkumpanjat minn proposti 
leġiżlattivi jekk dan ikun xieraq, fir-
rigward ta’:
- l-informazzjoni mhux finanzjarja żvelata 
fil-prattika, inkluża l-kopertura tal-katina 
tal-provvista, jekk din tkun effettiva, u 
jekk jiġu pprovduti gwida u metodi 
adegwati;
- il-progress mar-rappurtar mhux 
finanzjarju madwar id-dinja;
- l-implimentazzjoni tal-Qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti “Ipproteġi, Irrispetta u 
Rrimedja” kif ukoll il-Linji Gwida tal-
OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali;
- l-użu ta’ indikaturi adottati mill-atti 
ddelegati;
- l-valutazzjoni ta’ jekk għandhomx isiru 
obbligatorji dawn id-dispożizzjonijiet 
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għall-kumpaniji b’250-499 impjegat 
ukoll;
- l-effikaċja ta’ mekkaniżmi eżistenti ta’ 
verifika u infurzar.

Or. en


