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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' l-Green Paper tal-Kummissjoni, iżda jisħaq li l-qafas rivedut għandu jiġi appoġġat 
minn miżuri u għodda ta' implimentazzjoni biex jiġi evitat ir-riskju li l-bordijiet jadottawh 
formalment biss;

2. Jemmen li l-miżuri ta' implimentazzjoni għandhom jinkludu:

 Miżuri minn awtoritajiet nazzjonali tal-kummerċ biex iżidu r-responsabbiltà tal-
membri individwali tal-bordijiet u l-kumpaniji, inkluża sistema possibli ta' 
sanzjonijiet,

 Konferenza annwali tal-presidenti tal-bordijiet korporattivi, inkluż premju għal 
governanza tajba,

 Rekwiżit li l-membri tal-bord għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' eliġibiltà 
formali u għarfien u li l-pożizzjonijiet vakanti fil-bord għandhom jiġu ppubblikati,

 Miżuri dwar l-iżvelar pubbliku ta' attivitajiet "griżi", kunflitti ta' interess u 
kummerċ reċiproku bejn kumpaniji prinċipali u dawk sussidjarji, 

 Rapport annwali tal-Kummissjoni li jsemmi u jċanfar fil-pubbliku lill-bordijiet li 
jonqsu milli japplikaw il-governanza korporattiva (GK);

3. Jisħaq li huwa assulotament neċessarju li l-funzjonijiet tas-CEO u tal-President tal-Bord 
għandhom jinqasmu u jiġu definiti;

4. Jappoġġa r-rekwiżit tal-iżvelar pubbliku dwar politika ta' diversità u l-introduzzjoni ta' 
bilanċ minimu bejn is-sessi ta' 1/3;

5. Jemmen li n-numru tas-siġġijiet tal-bord miżmum mill-membri tal-bord għandu jiġi 
limitat għal tnejn fi kwalunkwe waqt, u li l-inklużjoni ta' "diretturi griżi" għandha tinqata' 
gradwalment; 

6. Jappoġġa l-adozzjoni, qabel ma bord jerġa' jiġi elett, ta' rapport ta' evalwazzjoni estern 
dwaru li għandu jinħareġ għall-azzjonisti; jemmen li ta' kull sena għandhom isiru wkoll 
awtovalutazzjonijiet interni;

7. Jemmen li l-ġestjoni tar-riskji għandha tkun fiċ-ċentru tal-GK u li għandha tkun elenkata 
bħala responsabbiltà kbira tad-direttur;

8. Huwa favur ħafna ta' mekkaniżmu Ewropew li jgħin lill-emittenti jidentifikaw lill-
azzjonisti tagħhom sabiex jiffaċilitaw id-djalogu rigward kwistjonijiet tal-GK;

9. Huwa favur li tinħoloq aktar protezzjoni għall-azzjonisti minoritarji, filwaqt li tinkludi 
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miżuri biex jiġu evitati l-abbużi;


