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Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 2a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Bil-għan li tintlaħaq ugwaljanza bejn 
is-sessi fil-post tax-xogħol, irid ikun 
hemm mudell ta' teħid tad-deëiŜjonijiet 
ibbilanëjat mil-lat tar-rappreŜentanza tas-
sessi fi ħdan il-kumpanija filwaqt li tiāi 
garantita wkoll l-eliminazzjoni tal-
differenza bejn il-pagi tal-irāiel u n-nisa li 
tikkontribwixxi b'mod konsiderevoli 
għall-femminilizzazzjoni tal-faqar. 

 
 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) F’dawn l-aħħar snin, il-Kummissjoni 
Ewropea ppreŜentat bosta rapporti li 

(4) F’dawn l-aħħar snin, il-Kummissjoni 
Ewropea ppreŜentat bosta rapporti li 
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janalizzaw is-sitwazzjoni dwar id-diversità 
tas-sessi fit-teħid tad-deëiŜjonijiet 
ekonomiëi. Il-Kummissjoni inkoraāāiet 
kumpaniji elenkati fil-borŜa fl-Unjoni 
Ewropea biex iŜidu l-għadd ta’ nisa fuq il-
bordijiet tagħhom b’miŜuri awtoregolatorji 
u sabiex jagħmlu impenji volontarji 
konkreti f’dak ir-rigward. Fil-Karta tan-
Nisa tagħha tal-5 ta’ Marzu 2010, il-
Kummissjoni Ewropea enfasizzat li n-nisa 
għad ma għandhomx aëëess sħiħ għall-
qsim tas-setgħa u t-teħid tad-deëiŜjonijiet 
fil-ħajja politika u ekonomika u rriaffermat 
l-impenn tagħha li tuŜa l-poteri tagħha biex 
tippromwovi rappreŜentazzjoni aktar āusta 
tan-nisa u l-irāiel f’poŜizzjonijiet ta’ 
responsabilità. It-titjib tal-bilanë bejn is-
sessi fit-teħid tad-deëiŜjonijiet āie definit 
mill-istrateāija tal-Kummissjoni dwar l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel 2010-
2015 bħala waħda mill-kompiti prijoritarji 
tagħha. 

janalizzaw is-sitwazzjoni dwar id-diversità 
tas-sessi fit-teħid tad-deëiŜjonijiet 
ekonomiëi. Il-Kummissjoni inkoraāāiet 
kumpaniji elenkati fil-borŜa fl-Unjoni 
Ewropea biex iŜidu l-għadd tas-sess 
sottorappreŜentat fuq il-bordijiet tagħhom 
b’miŜuri awtoregolatorji u sabiex jagħmlu 
impenji volontarji konkreti f’dak ir-
rigward. Fil-Karta tan-Nisa tagħha tal-
5 ta’ Marzu 2010, il-Kummissjoni 
Ewropea enfasizzat li n-nisa għad ma 
għandhomx aëëess sħiħ għall-qsim tas-
setgħa u t-teħid tad-deëiŜjonijiet fil-ħajja 
politika u ekonomika u rriaffermat l-
impenn tagħha li tuŜa l-poteri tagħha biex 
tippromwovi rappreŜentazzjoni aktar āusta 
tan-nisa u l-irāiel f’poŜizzjonijiet ta’ 
responsabilità. It-titjib tal-bilanë bejn is-
sessi fit-teħid tad-deëiŜjonijiet āie definit 
mill-istrateāija tal-Kummissjoni dwar l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel 2010-
2015 bħala waħda mill-kompiti prijoritarji 
tagħha. 

 
 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Fil-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi 2011-2020, li āie adottat fis-
7 ta' Marzu 2011, il-Kunsill irrikonoxxa li 
politiki tal-ugwaljanza bejn is-sessi huma 
vitali għat-tkabbir ekonomiku, il-prosperità 
u l-kompetittività, irriafferma l-impenn 
tiegħu li jagħlaq id-distakk bejn is-sessi 
bil-ħsieb li jintlaħqu l-objettivi tal-
Istrateāija Ewropa 2020, speëjalment fi 
tliet oqsma ta' rilevanza kbira għall-
ugwaljanza bejn is-sessi, jiāifieri l-
impjiegi, l-edukazzjoni u l-inkluŜjoni 
soëjali, u ħeāāeā azzjoni għall-
promozzjoni tal-parteëipazzjoni ugwali 
tan-nisa u l-irāiel fit-teħid tad-deëiŜjonijiet 
fil-livelli kollha u fl-oqsma kollha, sabiex 

(5) Fil-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi 2011-2020, li āie adottat fis-
7 ta’ Marzu 2011, il-Kunsill irrikonoxxa li 
politiki tal-ugwaljanza bejn is-sessi huma 
vitali għat-tkabbir ekonomiku, il-prosperità 
u l-kompetittività, irriafferma l-impenn 
tiegħu li jagħlaq id-distakk bejn is-sessi 
bil-ħsieb li jintlaħqu l-objettivi tal-
Istrateāija Ewropa 2020, speëjalment fi 
tliet oqsma ta’ rilevanza kbira għall-
ugwaljanza bejn is-sessi, jiāifieri l-
impjiegi, l-edukazzjoni u l-inkluŜjoni 
soëjali, u ħeāāeā azzjoni għall-
promozzjoni tal-parteëipazzjoni ugwali 
tan-nisa u l-irāiel fit-teħid tad-deëiŜjonijiet 
fil-livelli kollha u fl-oqsma kollha, sabiex 
isir uŜu sħiħ mit-talent, mill-għarfien u 



 

 
 PE519.383/ 3 

 MT 

isir uŜu sħiħ mit-talent kollu disponibbli. mill-ideat kollha disponibbli, u b’hekk 
tistgħana d-diversità tar-riŜorsi umani u 
jittejbu l-perspettivi kummerëjali. 

 
 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Il-Parlament Ewropew, fir-riŜoluzzjoni 
tiegħu dwar in-nisa u t-tmexxija tan-
negozju tas-6 ta' Lulju 2011, ħeāāeā lill-
kumpaniji biex jilħqu l-limitu kritiku ta' 
sehem femminili ta' 30 fil-mija fil-korpi 
tal-āestjoni sal-2015 u 40 fil-mija sal-2020. 
Hu stieden lill-Kummissjoni, jekk il-passi 
meħuda mill-kumpaniji u mill-Istati 
Membri jinstabu li huma inadegwati, li 
tipproponi leāiŜlazzjoni sal-2012, inkluŜi 
kwoti. Il-Parlament Ewropew tenna dik is-
sejħa għal-leāiŜlazzjoni fir-riŜoluzzjoni 
tiegħu tat-13 ta’ Marzu 2012 dwar l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel fl-Unjoni 
Ewropea – 2011. 

(6) Il-Parlament Ewropew, fir-riŜoluzzjoni 
tiegħu dwar in-nisa u t-tmexxija tan-
negozju tas-6 ta' Lulju 2011, ħeāāeā lill-
kumpaniji biex jilħqu l-limitu kritiku ta' 
sehem femminili ta' 30 fil-mija fil-korpi 
tal-āestjoni sal-2015 u 40 fil-mija sal-2020. 
Hu stieden lill-Kummissjoni, jekk il-passi 
meħuda mill-kumpaniji u mill-Istati 
Membri jinstabu li huma inadegwati, li 
tipproponi leāiŜlazzjoni sal-2012, inkluŜi 
kwoti, li għandha tiāi implimentata fuq 
baŜi temporanja u li sservi bħala katalista 
għal bidla u għal riformi rapidi intiŜi 
sabiex jiāu eliminati l-inugwaljanzi 
persistenti bejn is-sessi u stereotipi fit-
teħid ta’ deëiŜjonijiet fl-ambitu 
ekonomiku. Il-Parlament Ewropew tenna 
dik is-sejħa għal-leāiŜlazzjoni fir-
riŜoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Marzu 2012 
dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel fl-
Unjoni Ewropea – 2011. 

 
 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 6a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiëëji u 
l-aāenziji tal-Unjoni u l-Bank êentrali 
Ewropew għandhom jagħtu eŜempju fir-
rigward tal-ugwaljanza bejn is-sessi fit-
teħid ta' deëiŜjonijiet, fost oħrajn billi 
jistabbilixxu objettivi għal 
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rappreŜentazzjoni bbilanëjata bejn iŜ-Ŝewā 
sessi fil-livelli kollha. Għandhom jiāu 
implimentati u monitorjati mingħajr 
dewmien regoli stretti dwar ir-reklutaāā 
intern u estern għall-istituzzjonijiet, il-
korpi, l-uffiëëji u l-aāenziji kollha tal-
Unjoni. Jeħtieā li tingħata attenzjoni 
partikolari lill-politiki ta’ reklutaāā għall-
poŜizzjonijiet ta’ maniāment superjuri. L-
istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiëëji u l-
aāenziji tal-Unjoni għandhom 
jippubblikaw rapport annwali li juri l-
isforz tagħhom għall-ilħuq ta’ dak l-għan. 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) L-uŜu effiëjenti tal-kapital uman huwa 
l-aktar fattur determinanti importanti tal-
kompetittività tal-ekonomija u huwa 
essenzjali għall-indirizzar tal-isfidi 
demografiëi tal-UE, biex nikkompetu 
b’suëëess f’ekonomija globalizzata u biex 
niŜguraw vantaāā komparattiv fir-rigward 
ta’ pajjiŜi terzi. Ir-riŜerva ta’ nisa 
kwalifikati u mħarrāa ħafna qiegħda tikber 
b’mod kostanti kif inhu kkonfermat mill-
fatt li 60 % tal-gradwati mill-universitajiet 
huma nisa. Nuqqas issoktat li nuŜaw din ir-
riŜerva fil-ħatriet għal poŜizzjonijiet ta’ 
teħid ta’ deëiŜjonijiet ekonomiëi jammonta 
għal nuqqas li nisfruttaw b’mod sħiħ il-
kapital uman imħarreā. 

(7) L-uŜu effiëjenti tal-kapital uman huwa 
l-aktar fattur determinanti importanti tal-
kompetittività, l-iŜvilupp u t-tkabbir tal-
ekonomija u huwa essenzjali għall-
indirizzar tal-isfidi demografiëi tal-UE, 
biex nikkompetu b’suëëess f’ekonomija 
globalizzata u biex niŜguraw vantaāā 
komparattiv fir-rigward ta’ pajjiŜi terzi. Ir-
riŜerva ta’ nisa kwalifikati u mħarrāa ħafna 
qiegħda tikber b’mod kostanti kif inhu 
kkonfermat mill-fatt li 60 % tal-gradwati 
mill-universitajiet huma nisa. Nuqqas 
issoktat li nuŜaw din ir-riŜerva 
f’poŜizzjonijiet maniāerjali fil-kumpaniji 
u poŜizzjonijiet li jinvolvu t-teħid ta’ 
deëiŜjonijiet jammonta għal nuqqas li 
nisfruttaw b’mod sħiħ il-kapital uman 
imħarreā. 

 
 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7a (ādida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Il-kumpaniji u n-negozji għandhom 
jikkunsidraw il-possibbiltà li joħolqu 
provvista ta’ nisa lesti li jassumu 
poŜizzjonijiet fuq il-bordijiet u 
poŜizzjonijiet maniāerjali li tinkoraāāixxi, 
tappoāāja u tiŜviluppa t-talent femminili 
fil-livelli kollha u matul il-karrieri 
tagħhom; 

 
 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7b (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7b) Biex tiāi garantita l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu dispoŜizzjonijiet li 
permezz tagħhom l-irāiel u n-nisa jkunu 
jistgħu jgħaqqdu l-ħajja professjonali 
mal-ħajja tal-familja, partikolarment 
permezz ta’ arranāamenti u appoāā 
flessibbli għal dawk b'responsabilitajiet li 
jindukraw. 

 
 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7c (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7c) Il-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
fis-soëjetà kollha tinvolvi l-istabbiliment 
ta' drittijiet akkademiëi u professjonali 
ugwali għall-irāiel u n-nisa, u l-
kondiviŜjoni ta' responsabilitajiet tal-
familja, tal-kura tat-tfal u dwak domestiëi. 
Il-fatt li n-nisa jkunu āeneralment 
responsabbli għall-biëëa l-kbira tax-
xogħol tal-familja u tad-dar jista' jfixkel l-
avvanz tagħhom f'poŜizzjonijiet 
professjonali għoljin. Il-parteëipazzjoni 
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attiva u l-involviment tal-irāiel fir-
responsabilitajiet tal-familja huma 
kruëjali għall-kisba ta' bilanë bejn il-ħajja 
professjonali u dik privata u għall-ħolqien 
ta' opportunitajiet indaqs għal karriera 
kemm għall-irāiel kif ukoll għan-nisa. 
Għandha tingħata attenzjoni lill-
indirizzar ta' sterjotipi tas-sessi, politiki 
tal-impjieg mhux flessibbli u arkajki u 
dispoŜizzjonijiet inadegwati dwar il-liv tal-
āenituri. Għandhom jiāu stabbiliti 
dispoŜizzjonijiet għan-nisa u l-irāiel biex, 
jekk ikunu jridu, jirrikonëiljaw il-ħajja 
tal-familja u dik professjonali. L-Istati 
Membri għandhom jiāu mħeāāa jiŜguraw 
l-implimentazzjoni ta' elementi ta' 
benessri soëjali bħal pereŜempju 
allowances āusti għal-liv tal-āenituri 
għan-nisa u l-irāiel, dispoŜizzjonijiet 
estensivi għall-kura tat-tfal u 
opportunitajiet għal-liv kondiviŜ tal-
āenituri. 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Fil-livell tal-kumpaniji, huwa 
rikonoxxut b’mod āenerali li l-preŜenza 
tan-nisa fuq il-bordijiet ittejjeb il-
governanza korporattiva, minħabba li l-
prestazzjoni tat-tim u l-kwalità tat-teħid 
tad-deëiŜjonijiet huma msaħħa minħabba 
mod ta’ ħsieb aktar varjat u kollettiv li 
jinkorpora firxa wiesgħa ta’ perspettivi u 
għalhekk jilħaq deëiŜjonijiet iktar 
bilanëjati. Bosta studji wrew ukoll li hemm 
relazzjoni poŜittiva bejn id-diversità tas-
sessi fl-ogħla livell tal-maniāment u l-
prestazzjoni finanzjarja u l-profittabilità ta’ 
impriŜa. It-tisħiħ tar-rappreŜentazzjoni 
femminili fil-bordijiet ta’ kumpaniji 
elenkati fil-borŜa fl-Unjoni għalhekk jista’ 
jkollu impatt poŜittiv fuq il-prestazzjoni 
tal-kumpaniji kkonëernati. 

(8) Fil-livell tal-kumpaniji, huwa 
rikonoxxut b’mod āenerali li l-preŜenza 
tan-nisa fuq il-bordijiet ittejjeb il-
governanza korporattiva, minħabba li l-
prestazzjoni tat-tim u l-kwalità tat-teħid 
tad-deëiŜjonijiet huma msaħħa minħabba 
mod ta’ ħsieb aktar varjat u kollettiv li 
jinkorpora firxa wiesgħa ta’ perspettivi kif 
ukoll mudell tan-negozju aktar proattiv u 
għalhekk jilħaq deëiŜjonijiet iktar 
bilanëjati, bil-għan li jiāu riflessi aħjar ir-
realtajiet tas-soëjetà u tal-konsumaturi. 
Bosta studji wrew ukoll li hemm relazzjoni 
poŜittiva bejn id-diversità tas-sessi fl-ogħla 
livell tal-maniāment u l-prestazzjoni 
finanzjarja u l-profittabilità ta’ impriŜa. It-
tisħiħ tar-rappreŜentazzjoni femminili fil-
bordijiet ta’ kumpaniji elenkati fil-borŜa fl-
Unjoni, fid-dawl tar-responsabilità 
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ekonomika u soëjali sinifikanti ta’ tali 
kumpaniji, għalhekk jista’ jkollu impatt 
poŜittiv fuq il-prestazzjoni ekonomika tal-
kumpaniji kkonëernati. Għaldaqstant 
għandhom jiāu introdotti u msaħħa 
miŜuri sabiex jitħeāāeā il-progress tal-
karrieri għan-nisa fil-livelli kollha tal-
maniāment. 

 
 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Il-ħatra tan-nisa bħala membri tal-
bordijiet tal-kumpaniji qed tiāi ostakolata 
b'diversi fatturi speëifiëi li jistgħu 
jingħelbu mhux biss permezz ta’ 
sanzjonijiet, iŜda anke permezz ta’ miŜuri 
edukattivi u inëentivi li jinkoraāixxu 
prattika tajba. L-ewwel huwa essenzjali li 
tiŜdied is-sensibilizzazzjoni fl-iskejjel tan-
negozji u fl-universitajiet dwar il-
benefiëëji li āāib l-ugwaljanza bejn is-
sessi għall-kompetittività tal-kumpaniji. 
Huwa wkoll neëessarju li jitħeāāeā it-
tiādid regolari tal-membri tal-bordijiet u li 
jiāu introdotti miŜuri poŜittivi li 
jippromowovu u jirrikonoxxu sforzi mill-
istati u l-kumpaniji biex jadottaw approëë 
aktar deëiŜiv għal tali bidliet f'korpi 
prinëipali li jieħdu deëiŜjonijiet ekonomiëi 
fil-livell tal-Unjoni. Finalment, it-
tassazzjoni u l-akkwist pubbliku huma 
għodod xierqa biex jiffaëilitaw 
progressjoni effettiva lejn bordijiet tal-
kumpaniji aktar bilanëjati mill-perspettiva 
tas-sessi. 

 
 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

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

 
 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Minkejja l-leāiŜlazzjoni eŜistenti tal-
Unjoni mmirata lejn il-prevenzjoni u l-
ālieda kontra d-diskriminazzjoni fuq il-baŜi 
tas-sess, ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill immirati speëifikament biex iŜidu 
l-preŜenza tan-nisa fit-teħid tad-
deëiŜjonijiet ekonomiëi u azzjonijiet fil-
livell tal-Unjoni li jinkoraāāixxu l-
awtoregolamentazzjoni, in-nisa għadhom 
ferm inqas mill-irāiel fl-ogħla korpi tat-
teħid tad-deëiŜjonijiet tal-kumpaniji 
madwar l-Unjoni. Fis-settur privat u 

(10) Minkejja l-leāiŜlazzjoni eŜistenti tal-
Unjoni mmirata lejn il-prevenzjoni u l-
ālieda kontra d-diskriminazzjoni fuq il-baŜi 
tas-sess, ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill immirati speëifikament biex iŜidu 
l-preŜenza tan-nisa fit-teħid tad-
deëiŜjonijiet ekonomiëi u azzjonijiet fil-
livell tal-Unjoni li jinkoraāāixxu l-
awtoregolamentazzjoni, in-nisa għadhom 
sottorappreŜentati ferm fl-ogħla korpi tat-
teħid tad-deëiŜjonijiet tal-kumpaniji 
madwar l-Unjoni. Fis-settur privat u 
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speëjalment f’kumpaniji elenkati dan l-
iŜbilanë bejn is-sessi huwa partikolarment 
sinifikanti u akut. L-indikatur ëentrali tal-
Kummissjoni dwar ir-rappreŜentazzjoni 
tas-sessi fil-bordijiet korporattivi juri li l-
proporzjon ta’ nisa involuti f’deëiŜjonijiet 
kummerëjali tal-ogħla livell jibqa’ baxx 
ħafna. F’Jannar 2012, in-nisa okkupaw 
bħala medja biss 13.7 fil-mija tal-postijiet 
fil-bordijiet tal-ikbar kumpaniji elenkati 
pubblikament fl-Istati Membri. Fost id-
diretturi mhux eŜekuttivi 15 fil-mija biss 
kienu nisa. 

speëjalment f’kumpaniji elenkati dan l-
iŜbilanë bejn is-sessi huwa partikolarment 
sinifikanti u akut, filwaqt li ëerti 
istituzzjonijiet, korpi, uffiëëji  u aāenziji 
tal-Unjoni, bħal pereŜempju l-Bank 
êentrali Ewropew, juru wkoll Ŝbilanë 
problematiku ħafna bejn is-sessi. L-
indikatur ëentrali tal-Kummissjoni dwar ir-
rappreŜentazzjoni tas-sessi fil-bordijiet 
korporattivi juri li l-proporzjon ta’ nisa 
involuti f’deëiŜjonijiet kummerëjali tal-
ogħla livell jibqa’ baxx ħafna. F’Jannar 
2012, in-nisa okkupaw bħala medja biss 
13.7 fil-mija tal-postijiet fil-bordijiet tal-
ikbar kumpaniji elenkati pubblikament fl-
Istati Membri. Fost id-diretturi mhux 
eŜekuttivi 15 fil-mija biss kienu nisa, li 
jindika b’mod ëar defiëit demokratiku u 
rappreŜentazzjoni ināusta u 
diskriminatorja tan-nisa, bi ksur tal-
prinëipji tal-Unjoni għal opportunitajiet 
indaqs u trattament indaqs taŜ-Ŝewā sessi 
fl-oqsma tal-impjieg u l-okkupazzjoni. 

 
 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-proporzjon tan-nisa fuq il-bordijiet 
tal-kumpaniji miexi bil-mod ħafna, b’Ŝieda 
annwali medja ta’ biss 0,6 punti 
perëentwali matul l-aħħar snin. Ir-rata ta’ 
titjib fl-Istati Membri individwali kienet 
tvarja u wasslet għal riŜultati diverāenti 
ħafna. Āie nnotat progress ħafna iktar 
sinifikanti fl-Istati Membri fejn āew 
introdotti miŜuri vinkolanti. Id-diskrepanzi 
li dejjem jikbru bejn l-Istati Membri 
x’aktarx li jiŜdiedu minħabba l-approëëi 
differenti ħafna segwiti mill-Istati Membri 
individwali biex iŜidu r-rappreŜentazzjoni 
tan-nisa fil-bordijiet li qed jiāu segwiti 
minn Stati Membri individwali. 

(11) Il-proporzjon tan-nisa fuq il-bordijiet 
tal-kumpaniji miexi bil-mod ħafna, b’Ŝieda 
annwali medja ta’ biss 0,6 punti 
perëentwali matul l-aħħar snin. Ir-rata ta’ 
titjib fl-Istati Membri individwali kienet 
tvarja u wasslet għal riŜultati diverāenti 
ħafna. Āie nnotat progress ħafna iktar 
sinifikanti fl-Istati Membri bħal Franza, li 
stabbiliet is-sena 2017 bħala l-mira 
tagħha biex tilħaq l-objettivi ta’ din id-
Direttiva fejn f’inqas minn sentejn laħqet 
il-mira ta’ 20 % li kienet stabbilita għall-
2014, jew in-Norveāja li rnexxielha tilħaq 
il-mira ta' 40 % fi tliet snin. Ir-riŜultati 
fiŜ-Ŝewā kaŜi nkisbu permezz ta’ miŜuri 
vinkolanti. Id-diskrepanzi li dejjem jikbru 
bejn l-Istati Membri x’aktarx li jiŜdiedu 
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minħabba l-approëëi differenti ħafna 
segwiti mill-Istati Membri individwali biex 
iŜidu r-rappreŜentazzjoni tan-nisa fil-
bordijiet li qed jiāu segwiti minn Stati 
Membri individwali. 

 
 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) L-Istati Membri għandhom jadottaw 
strateāiji li jwasslu għal bidla 
soëjokulturali fl-approëë tagħhom fir-
rigward tal-bilanë bejn is-sessi billi juŜaw 
mezzi versatili biex jinkoraāāixxu l-
parteëipazzjoni tan-nisa fil-āerarkija 
maniāerjali u fl-adozzjoni ta' approëëi u 
azzjonijiet proattivi minn min jimpjega. 
Tali mezzi jistgħu jinkludu inter alia l-
promozzjoni ta' skedi flessibbli ta' xogħol, 
u t-tħeāāiā ta' postijiet tax-xogħol favur 
il-familja billi jipprovdu aëëess għall-kura 
matul il-jum. 

 
 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

(12) Ir-regolamentazzjoni mferrxa u 
diverāenti jew in-nuqqas ta' 
regolamentazzjoni fuq livell nazzjonali fir-
rigward tal-bilanë bejn is-sessi fil-bordijiet 
tal-kumpaniji elenkati mhux biss twassal 
għal diskrepanzi fl-għadd ta' nisa fost id-
diretturi mhux eŜekuttivi u rati differenti ta' 
titjib madwar l-Istati Membri, iŜda wkoll 
toħloq ostakoli għas-suq intern billi 
timponi rekwiŜiti diverāenti dwar il-
governanza korporattiva fuq il-kumpaniji 
elenkati Ewropej. Dawk id-differenzi fir-
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rekwiŜiti āuridiëi u awtoregolatorji għall-
kompoŜizzjoni tal-bordijiet korporattivi 
jistgħu jwasslu għal kumplikazzjonijiet 
prattiëi għall-kumpaniji elenkati li joperaw 
bejn il-fruntieri, notevolment meta 
jistabbilixxu sussidjarji jew f’fuŜjonijiet u 
akkwisti, kif ukoll għall-kandidati għall-
poŜizzjonijiet fuq il-bordijiet. 

rekwiŜiti āuridiëi u awtoregolatorji għall-
kompoŜizzjoni tal-bordijiet korporattivi 
jistgħu jwasslu għal kumplikazzjonijiet 
prattiëi għall-kumpaniji elenkati li joperaw 
bejn il-fruntieri, notevolment meta 
jistabbilixxu sussidjarji jew f’fuŜjonijiet u 
akkwisti, kif ukoll għall-kandidati għall-
poŜizzjonijiet fuq il-bordijiet. Madankollu, 
l-infurzar tad-dispoŜizzjonijiet stabbiliti f' 
din id-Direttiva għandu jkun indipendenti 
mill-modi differenti kif jintgħaŜlu d-
diretturi mhux eŜekuttivi fil-bordijiet tal-
kumpaniji Ewropej. 

 
 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) L-iŜbilanëi bejn is-sessi fil-
kumpaniji huma ikbar fil-livelli iktar 
superjuri. Barra dan, bosta minn dawk in-
nisa li huma rrappreŜentati fil-maniāment 
superjuri jinsabu f’oqsma bħar-riŜorsi 
umani u l-komunikazzjoni waqt li huwa 
iktar probabbli li l-irāiel fil-livell superjuri 
jiāu impjegati fil-maniāment āenerali jew 
“line-maniāment” fil-kumpanija. Billi r-
riŜerva ewlenija għar-reklutaāā għall-
poŜizzjonijiet fuq il-bordijiet korporattivi 
fil-parti l-kbira tagħha hija magħmula 
minn kandidati b’esperjenza f’maniāment 
superjuri, huwa ta’ importanza vitali li l-
għadd ta’ nisa li javvanzaw għal dawn il-
poŜizzjonijiet ta’ maniāment fil-kumpaniji 
jiŜdied. 

 
 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12b (ādida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12b) Wieħed mill-fatturi ewlenin għall-
implimentazzjoni korretta ta’ din id-
Direttiva huwa l-uŜu effikaëi tal-kriterji 
għall-għaŜla tad-diretturi mhux eŜekuttivi 
li jkunu stabbiliti minn qabel u bi 
trasparenza sħiħa, u fejn il-kapaëitajiet 
tal-kandidati jkunu meqjusa fuq baŜi 
ugwali, indipendenti mis-sess. 

 
 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12c (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12c) Fil-kuntest ta’ popolazzjoni fl-UE li 
qed tixjieħ u ta’ nuqqas ta’ ħiliet, in-
nuqqas tal-uŜu tal-potenzjal ta’ nofs il-
popolazzjoni tal-Unjoni għal poŜizzjonijiet 
fil-bordijiet tal-kumpaniji jista’ jnaqqas l-
opportunitajiet ta’ Ŝvilupp tal-ekonomija 
tal-Unjoni u l-irkupru tal-istrutturi 
finanzjarji tagħha. Jekk nofs ir-riŜerva 
tat-talenti lanqas biss titqies għal 
poŜizzjonijiet ta’ tmexxija, il-proëess u l-
kwalità tal-ħatriet infushom jistgħu jkunu 
kompromessi u dan jista’ jŜid n-nuqqas 
ta’ fiduëja fl-istrutturi tal-poter 
imprenditorjali u jista’ jwassal għal 
tnaqqis fil-valorizzazzjoni effikaëi tal-
kapital uman disponibbli. L-inkluŜjoni 
sistematika ta’ kandidati xierqa miŜ-Ŝewā 
sessi tiŜgura li l-membri āodda tal-
bordijiet jinħatru fost l-aħjar kandidati, 
kemm irāiel u nisa u li s-soëjetà tkun 
riflessa kif suppost fit-teħid ta’ 
deëiŜjonijiet korporattivi. 

 
 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) In-nuqqas attwali ta' trasparenza fil-
proëeduri tal-għaŜla u l-kriterji ta' 
kwalifika għall-poŜizzjonijiet fuq il-
bordijiet f'ħafna mill-Istati Membri 
jirrappreŜenta ostakolu sinifikanti għal 
aktar diversità tas-sessi fost il-membri tal-
bordijiet u jaffettwa b'mod negattiv kemm 
il-karrieri u l-libertà tal-moviment tal-
kandidati għall-bordijiet, kif ukoll id-
deëiŜjonijiet tal-investituri. Dan in-nuqqas 
ta’ trasparenza jwaqqaf lil kandidati 
potenzjali għal poŜizzjonijiet fuq il-
bordijiet milli japplikaw għal bordijiet fejn 
il-kwalifiki tagħhom ikunu l-aktar 
meħtieāa u milli jisfidaw deëiŜjonijiet ta’ 
ħatra bbaŜati fuq is-sess, u b’hekk ifixkel 
il-moviment ħieles tagħhom fi ħdan is-suq 
intern. Min-naħa l-oħra, l-investituri 
jkollhom strateāiji differenti ta’ 
investiment li jirrikjedu informazzjoni 
marbuta wkoll mal-ħila u l-kompetenza tal-
membri tal-bord. Aktar trasparenza fil-
kriterji dwar il-kwalifiki u l-proëedura tal-
għaŜla għall-membri tal-bordijiet 
tippermetti lill-investituri jevalwaw aħjar l-
istrateāija kummerëjali tal-kumpanija u 
jieħdu deëiŜjonijiet infurmati. 

(13) In-nuqqas attwali ta' trasparenza fil-
proëeduri tal-għaŜla u l-kriterji ta' 
kwalifika għall-poŜizzjonijiet fuq il-
bordijiet f'ħafna mill-Istati Membri 
jirrappreŜenta ostakolu sinifikanti għal 
aktar diversità tas-sessi fost il-membri tal-
bordijiet u jaffettwa b'mod negattiv kemm 
il-karrieri u l-libertà tal-moviment tal-
kandidati għall-bordijiet, kif ukoll id-
deëiŜjonijiet tal-investituri. Dan in-nuqqas 
ta’ trasparenza jwaqqaf lil kandidati 
potenzjali għal poŜizzjonijiet fuq il-
bordijiet milli japplikaw għal bordijiet fejn 
il-kwalifiki tagħhom ikunu l-aktar 
meħtieāa u milli jisfidaw deëiŜjonijiet ta’ 
ħatra bbaŜati fuq is-sess, u b’hekk ifixkel 
il-moviment ħieles tagħhom fi ħdan is-suq 
intern. Min-naħa l-oħra, l-investituri 
jkollhom strateāiji differenti ta’ 
investiment li jirrikjedu informazzjoni 
marbuta wkoll mal-ħila u l-kompetenza tal-
membri tal-bord. Aktar trasparenza fil-
kriterji dwar il-kwalifiki u l-proëedura tal-
għaŜla għall-membri tal-bordijiet 
tippermetti lill-investituri jevalwaw aħjar l-
istrateāija kummerëjali tal-kumpanija u 
jieħdu deëiŜjonijiet infurmati. Huwa 
importanti li l-proëess ta' ħatra fil-
bordijiet ikun ëar u trasparenti u l-
kompetenzi tal-kandidati jitqiesu fuq livell 
indaqs indipendentement mis-sess. 

 
 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Premessa 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Filwaqt li din id-Direttiva ma 
għandhiex l-għan li tarmonizza l-liāijiet 
nazzjonali dwar il-proëeduri tal-għaŜla u l-
kriterji ta’ kwalifika għall-poŜizzjonijiet 
fuq il-bordijiet fid-dettall, l-introduzzjoni 
ta’ ëerti standards minimi fir-rigward tar-

(14) Filwaqt li din id-Direttiva ma 
għandhiex l-għan li tarmonizza l-liāijiet 
nazzjonali dwar il-proëeduri tal-għaŜla u l-
kriterji ta’ kwalifika għall-poŜizzjonijiet 
fuq il-bordijiet fid-dettall, l-introduzzjoni 
ta’ ëerti standards minimi fir-rigward tar-
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rekwiŜit li l-kumpaniji elenkati mingħajr 
rappreŜentanza bbilanëjata tas-sessi jieħdu 
deëiŜjonijiet ta’ ħatra għal diretturi mhux 
eŜekuttivi fuq il-baŜi ta’ valutazzjoni 
komparattiva oāāettiva tal-kwalifiki tal-
kandidati f’termini ta’ adegwatezza, 
kompetenza u prestazzjoni professjonali 
hija meħtieāa sabiex jintlaħaq bilanë bejn 
is-sessi fost diretturi mhux eŜekuttivi. Hija 
biss miŜura fuq il-livell tal-UE li tista’ 
effettivament tgħin biex ikunu Ŝgurati 
kundizzjonijiet kompetittivi ugwali 
madwar l-Unjoni u jiāu evitati 
kumplikazzjonijiet prattiëi fil-ħajja tan-
negozju. 

rekwiŜit li l-kumpaniji elenkati mingħajr 
rappreŜentanza bbilanëjata tas-sessi jieħdu 
deëiŜjonijiet ta’ ħatra għal diretturi mhux 
eŜekuttivi fuq il-baŜi ta’ proëedura tal-
għaŜla trasparenti u definita b’mod ëar u 
ta’ valutazzjoni komparattiva oāāettiva tal-
kwalifiki tal-kandidati f’termini ta’ 
adegwatezza, kompetenza u prestazzjoni 
professjonali hija meħtieāa sabiex jintlaħaq 
bilanë bejn is-sessi fost diretturi mhux 
eŜekuttivi. Hija biss miŜura vinkolanti fuq 
il-livell tal-UE li tista’ effettivament tgħin 
biex ikunu Ŝgurati kundizzjonijiet 
kompetittivi ugwali madwar l-Unjoni u 
jiāu evitati kumplikazzjonijiet prattiëi fil-
ħajja tan-negozju. 

 
 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) L-Istrateāija Ewropa 2020 għal 
Tkabbir Intelliāenti, Sostenibbli u Inklussiv 
aëëertat li parteëipazzjoni akbar tan-nisa 
fil-forza tax-xogħol hija prekondizzjoni 
għat-tisħiħ tat-tkabbir u għall-indirizzar tal-
isfidi demografiëi fl-Ewropa. L-Istrateāija 
stabbilixxiet mira ewlenija li tintlaħaq rata 
ta’ impjiegi ta’ 75 % għan-nisa u l-irāiel ta’ 
bejn l-20 u l-64 sena sal-2020, li tista’ 
tintlaħaq biss jekk ikun hemm impenn ëar 
favur l-ugwaljanza bejn is-sessi u sforz 
imsaħħaħ biex jiāu indirizzati l-ostakoli 
kollha għall-parteëipazzjoni tan-nisa fis-
suq tax-xogħol. Il-kriŜi ekonomika attwali 
amplifikat il-ħtieāa dejjem tiŜdied tal-
Ewropa li tistrieħ fuq l-għarfien, il-
kompetenza u l-innovazzjoni u li tagħmel 
uŜu sħiħ mir-riŜerva ta’ talent disponibbli. 
Li tittejjeb il-parteëipazzjoni tan-nisa fit-
teħid ta’ deëiŜjonijiet ekonomiëi, b’mod 
partikolari fuq il-bordijiet tal-kumpaniji, 
huwa mistenni li jkollu effett residwu 
poŜittiv fuq l-impjiegi tan-nisa fil-
kumpaniji kkonëernati u fl-ekonomija 

(15) L-Istrateāija Ewropa 2020 għal 
Tkabbir Intelliāenti, Sostenibbli u Inklussiv 
aëëertat li parteëipazzjoni akbar tan-nisa 
fil-forza tax-xogħol hija prekondizzjoni 
għat-tisħiħ tat-tkabbir u għall-indirizzar tal-
isfidi demografiëi fl-Ewropa. L-Istrateāija 
stabbilixxiet mira ewlenija li tintlaħaq rata 
ta’ impjiegi ta’ 75 % għan-nisa u l-irāiel ta’ 
bejn l-20 u l-64 sena sal-2020, li tista’ 
tintlaħaq biss jekk ikun hemm impenn ëar 
favur l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
eliminazzjoni tad-differenzi persistenti 
bejn is-sessi għal dak li jikkonëerna l-pagi 
u sforz imsaħħaħ biex jiāu indirizzati l-
ostakoli kollha għall-parteëipazzjoni tan-
nisa fis-suq tax-xogħol, inkluŜ il-
fenomenu eŜistenti tal-"glass-ceiling". Il-
kriŜi ekonomika attwali amplifikat il-ħtieāa 
dejjem tiŜdied tal-Ewropa li tistrieħ fuq l-
għarfien, il-kompetenza u l-innovazzjoni u 
li tagħmel uŜu sħiħ mir-riŜerva ta’ talent 
disponibbli, kemm ta’ rāiel kif ukoll ta’ 
nisa. Li tittejjeb il-parteëipazzjoni tan-nisa 
fit-teħid ta’ deëiŜjonijiet ekonomiëi, b’mod 
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kollha. partikolari fuq il-bordijiet tal-kumpaniji, 
huwa mistenni li jkollu effett residwu 
poŜittiv fuq l-impjiegi tan-nisa fil-
kumpaniji kkonëernati u fl-ekonomija 
kollha. 

 
 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15a) Il-kisba ta’ dawn l-objettivi hija ta’ 
importanza vitali għall-kompetittività 
ekonomika Ewropea biex titrawwem l-
innovazzjoni u jiāu integrati aktar 
kompetenzi professjonali fil-bordijiet tal-
kumpaniji. Għalhekk l-Unjoni ddikjarat l-
ugwaljanza fis-suq tax-xogħol u l-bilanë 
gradwali bejn is-sessi fil-bordijiet tal-
kumpaniji bħala l-objettivi Ewropej tad-
deëennju fil-qasam tal-ugwaljanza u se 
tikkonsidra modi ta' kif iŜŜid is-
sensibilizzazzjoni tal-progress li qed isir 
f’dan il-qasam. 

 
 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Għalhekk l-Unjoni għandha l-għan li 
ŜŜid il-preŜenza ta’ nisa fuq il-bordijiet tal-
kumpaniji, kemm sabiex jissaħħu t-tkabbir 
ekonomiku u l-kompetittività tal-kumpaniji 
Ewropej kif ukoll biex tintlaħaq 
ugwaljanza effettiva bejn is-sessi fis-suq 
tax-xogħol. Dan l-għan għandu jintlaħaq 
permezz ta’ rekwiŜiti minimi dwar l-
azzjoni poŜittiva fil-forma ta’ miŜuri 
vinkolanti bil-għan li jintlaħaq objettiv 
kwantitattiv għall-kompoŜizzjoni bejn is-
sessi tal-bordijiet ta’ kumpaniji elenkati, 

Għalhekk l-Unjoni għandha l-għan li ŜŜid 
il-preŜenza ta' nisa fuq il-bordijiet tal-
kumpaniji fl-Istati Membri kollha, sabiex 
jissaħħaħ it-tkabbir ekonomiku, titħeāāeā 
il-mobilità fis-suq tax-xogħol u tissaħħaħ 
il-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej kif 
ukoll biex tintlaħaq ugwaljanza effettiva 
bejn is-sessi fis-suq tax-xogħol. Dan l-għan 
għandu jintlaħaq permezz ta’ rekwiŜiti 
minimi dwar l-azzjoni poŜittiva fil-forma 
ta’ miŜuri vinkolanti bil-għan li jintlaħaq 
objettiv kwantitattiv għall-kompoŜizzjoni 
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fid-dawl tal-fatt li l-Istati Membri u pajjiŜi 
oħra li għaŜlu dan il-metodu jew metodu 
simili kisbu l-aħjar riŜultati fit-tnaqqis tas-
sottorappreŜentazzjoni tan-nisa 
f’poŜizzjonijiet ta’ teħid ta’ deëiŜjonijiet 
ekonomiëi. 

bejn is-sessi tal-bordijiet ta’ kumpaniji 
elenkati, fid-dawl tal-fatt li l-Istati Membri 
u pajjiŜi oħra li għaŜlu dan il-metodu jew 
metodu simili kisbu l-aħjar riŜultati fit-
tnaqqis tas-sottorappreŜentazzjoni tan-nisa 
f’poŜizzjonijiet ta’ teħid ta’ deëiŜjonijiet 
ekonomiëi. 

 
 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) Il-kumpaniji elenkati għandhom 
jiŜviluppaw politika dwar is-sessi sabiex 
jiksbu rappreŜentazzjoni tas-sessi iktar 
ibbilanëjata fil-kumpanija kollha 
kkonëernata. Dik il-politika tista' tinkludi 
deskrizzjoni tal-miŜuri rilevanti 
implimentati f'dik il-kumpanija, bħan-
nomina ta' kemm kandidat mara kif ukoll 
raāel għal poŜizzjonijiet prinëipali, l-
iskemi ta' mentoring u l-gwida tal-iŜvilupp 
tal-karriera għan-nisa u strateāiji tar-
riŜorsi umani għall-inkoraāāiment ta' 
reklutaāā diversifikat. Barra dan, tista’ 
tinkludi l-offerta ta’ kundizzjonijiet 
flessibbli tax-xogħol għall-impjegati 
kollha, pereŜempju għajnuna għal-liv tal-
āenituri kif ukoll l-għoti ta’ għajnuna 
għax-xogħol tad-dar u l-kura tat-tfal. Kull 
kumpanija tista’ tagħŜel il-politika l-iŜjed 
xierqa għall-attivitajiet tagħha u għandha 
tieħu miŜuri attivi sabiex iŜŜid il-
proporzjon tas-sess sottorappreŜentat fil-
maniāment tal-kumpanija. 

 
 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

(17) Kumpaniji elenkati fil-boroŜ igawdu 
minn importanza ekonomika, viŜibilità u 
impatt partikolari fis-suq kollu kemm hu. 
Il-miŜuri previsti f’din id-Direttiva 
għandhom għalhekk japplikaw għal 
kumpaniji elenkati, li huma definiti bħala 
kumpaniji li s-sede tagħhom tinsab fi Stat 
Membru u li t-titoli tagħhom huma 
ammessi għan-negozju f’suq regolat fis-
sens tal-Artikolu 4(1) (14) tad-Direttiva 
2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar is-swieq 
fl-istrumenti finanzjarji, fi Stat Membru 
wieħed jew aktar. Dawn il-kumpaniji 
jistabbilixxu standards għall-ekonomija 
kollha kemm hi; il-prattiki tagħhom jista’ 
jiāi mistenni li jiāu segwiti minn tipi oħra 
ta’ kumpaniji. 

 
 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

(18) Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għal impriŜi mikro, Ŝgħar u medji 
(SMEs), kif definiti mir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 dwar id-
definizzjoni ta’ intrapriŜi mikro, Ŝgħar u ta’ 
daqs medju, anke jekk huma kumpaniji 
elenkati. Madankollu, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu politika biex 
isostnu u jinëentivaw lill-SMEs biex itejbu 
konsiderevolment il-bilanë bejn is-sessi 
fil-livelli kollha tal-maniāment u fil-
bordijiet tal-kumpaniji. 
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Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Premessa 21 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) F’bosta Stati Membri, ëertu 
proporzjon tad-diretturi mhux eŜekuttivi 
jistgħu jew għandhom jinħatru jew jiāu 
eletti mill-ħaddiema tal-kumpanija u/jew 
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema skont il-
liāi jew il-prattika nazzjonali. L-objettivi 
kwantitattivi stipulati taħt din id-Direttiva 
għandhom japplikaw għad-diretturi mhux 
eŜekuttivi kollha inkluŜi r-rappreŜentanti 
tal-impjegati. Madankollu, il-proëeduri 
prattiëi biex jiāi Ŝgurat li dawn l-għanijiet 
jintlaħqu, filwaqt li jitqies il-fatt li xi 
diretturi mhux eŜekuttivi huma r-
rappreŜentanti tal-impjegati, għandhom 
jiāu ddefiniti mill-Istati Membri 
kkonëernati. 

(21) F’bosta Stati Membri, ëertu 
proporzjon tad-diretturi mhux eŜekuttivi 
jistgħu jew għandhom jinħatru jew jiāu 
eletti mill-ħaddiema tal-kumpanija u/jew 
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema skont il-
liāi jew il-prattika nazzjonali. L-objettivi 
kwantitattivi stipulati taħt din id-Direttiva 
għandhom japplikaw għad-diretturi mhux 
eŜekuttivi kollha inkluŜi r-rappreŜentanti 
tal-impjegati. Din id-Direttiva għandha 
tqis id-diversità u l-karatteristiëi 
nazzjonali tal-proëeduri tal-għaŜla li 
jeŜistu fl-Istati Membri. 

 
 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Premessa 22 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Il-kumpaniji elenkati fl-Unjoni 
għandu jkollhom imposti fuqhom obbligi 
ta’ mezzi li jipprovdu għal proëeduri 
xierqa bil-għan li jissodisfaw objettivi 
speëifiëi rigward il-kompoŜizzjoni tas-sessi 
tal-bordijiet tagħhom. Dawk il-kumpaniji 
elenkati li fil-bordijiet tagħhom il-membri 
tas-sess l-anqas rappreŜentat ikollhom 
inqas minn 40 % tal-poŜizzjonijiet ta’ 
diretturi mhux eŜekuttivi għandhom 
jagħmlu l-ħatriet għal dawk il-
poŜizzjonijiet fuq il-baŜi ta’ analiŜi 
komparattiva tal-kwalifiki ta’ kull 
kandidat, billi japplikaw kriterji 
prestabbiliti, ëari, ifformulati b’mod 
newtrali u mhux ambigwi, sabiex jintlaħaq 
il-perëentwal imsemmi sa mhux aktar tard 

(22) Il-kumpaniji elenkati fl-Unjoni 
għandu jkollhom l-għan li jiksbu l-objettiv 
li jkollhom tal-inqas 40 % ta’ diretturi 
mhux eŜekuttivi tas-sess sottorappreŜentat 
mhux iktar tard mill-1 ta’ Jannar 2020. 
Sabiex jinkiseb dan l-objettiv, dawk il-
kumpaniji elenkati li fil-bordijiet tagħhom 
il-membri tas-sess sottorappreŜentat 
ikollhom inqas minn 40 % tal-
poŜizzjonijiet ta’ diretturi mhux eŜekuttivi 
għandhom ikunu obbligati jwettqu l-
proëedura ta’ qabel l-għaŜla jew tal-
għaŜla għal ħatriet għal dawk il-
poŜizzjonijiet fuq il-baŜi ta’ analiŜi 
komparattiva tal-kwalifiki ta’ kull 
kandidat, billi japplikaw kriterji 
prestabbiliti, ëari, ifformulati b’mod 
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mill-1 ta’ Jannar 2020. Għalhekk, id-
Direttiva tistabbilixxi l-objettiv li mill-
inqas 40 fil-mija tad-diretturi mhux 
eŜekuttivi għandhom ikunu mis-sess l-
anqas rappreŜentat sa dik id-data. Dan l-
objettiv fil-prinëipju jikkonëerna biss id-
diversità globali bejn is-sessi fost diretturi 
mhux eŜekuttivi u ma għandux ifixkel l-
għaŜla konkreta ta’ diretturi individwali 
minn riŜerva wiesgħa ta’ kandidati rāiel u 
nisa f’kull kaŜ individwali. B’mod 
partikolari, dan ma jeskludi l-ebda 
kandidati partikolari għal poŜizzjonijiet 
ta’ direttur, u lanqas ma jimponi xi 
diretturi individwali fuq il-kumpaniji jew 
l-azzjonisti. Id-deëiŜjoni dwar il-membri 
tal-bord xierqa għalhekk tibqa’ tal-
kumpaniji u l-azzjonisti. 

newtrali u mhux ambigwi. 

 
 

Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Premessa 22a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (22a) L-objettiv ta’ 40 % fil-prinëipju 
jikkonëerna biss id-diversità globali bejn 
is-sessi fost diretturi mhux eŜekuttivi u ma 
jikkonëernax l-għaŜla konkreta ta’ 
diretturi individwali minn riŜerva wiesgħa 
ta’ kandidati rāiel u nisa f’kull kaŜ 
individwali. B’mod partikolari, dan ma 
jeskludi l-ebda kandidati partikolari għal 
poŜizzjonijiet ta' direttur, u lanqas ma 
jimponi xi diretturi individwali fuq il-
kumpaniji jew l-azzjonisti. Id-deëiŜjoni 
dwar il-membri xierqa tal-bord għalhekk 
tibqa’ tal-kumpaniji u l-azzjonisti. 

 
 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Premessa 22b (ādida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (22b) Il-kumpaniji elenkati għandhom 
jikkunsidraw li jdaħħlu fis-seħħ 
programmi ta’ taħriā u programmi ta’ 
mentoring għas-sess sottorappreŜentat 
bħala għodda biex jinkiseb il-bilanë bejn 
is-sessi jekk hemm differenzi ëari bejn is-
sessi fir-riŜerva tal-għaŜla għar-reklutaāā 
għall-poŜizzjonijiet fil-bordijiet. 

 

Emenda  32 

Proposta għal direttiva 

Premessa 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) L-Istati Membri jeŜerëitaw influwenza 
dominanti fuq kumpaniji elenkati li huma 
impriŜi pubbliëi skont it-tifsira tal-Artikolu 
2(b) tad-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/111/KE tas-16 ta’ Novembru 2006 
dwar it-trasparenza tar-relazzjonijiet 
finanzjarji bejn l-Istati Membri u l-impriŜi 
pubbliëi kif ukoll dwar it-trasparenza 
finanzjarja fi ħdan ëerti impriŜi. Minħabba 
din l-influwenza dominanti, huma jkollhom 
l-istrumenti għad-dispoŜizzjoni tagħhom 
sabiex iāibu l-bidla meħtieāa aktar malajr. 
Għalhekk, f’kumpaniji bħal dawn, l-
objettiv li jkun hemm mill-inqas 40 fil-mija 
tad-diretturi mhux eŜekuttivi li jiāu mis-
sess l-anqas rappreŜentat għandu jiāi 
stabbilit għal data aktar bikrija. 

(23) L-Istati Membri jeŜerëitaw influwenza 
dominanti fuq kumpaniji elenkati li huma 
impriŜi pubbliëi skont it-tifsira tal-Artikolu 
2(b) tad-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/111/KE tas-16 ta’ Novembru 2006 
dwar it-trasparenza tar-relazzjonijiet 
finanzjarji bejn l-Istati Membri u l-impriŜi 
pubbliëi kif ukoll dwar it-trasparenza 
finanzjarja fi ħdan ëerti impriŜi. Minħabba 
din l-influwenza dominanti, huma jkollhom 
l-istrumenti għad-dispoŜizzjoni tagħhom 
sabiex iāibu l-bidla meħtieāa aktar malajr. 
Għalhekk, f’kumpaniji bħal dawn, l-
objettiv li jkun hemm mill-inqas 40 fil-mija 
tad-diretturi mhux eŜekuttivi li jiāu mis-
sess sottorappreŜentat għandu jiāi stabbilit 
għal data aktar bikrija, f’konformità mal-
mekkaniŜmi xierqa li se jiāu stabbiliti 
mill-Istati Membri fis-sens ta' din id-
Direttiva. 

 



 

 
 PE519.383/ 21 

 MT 

Amendement  33 

Proposta għal direttiva 

Premessa 23a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (23a) Fid-dawl tax-xorta tagħhom, l-
impriŜi pubbliëi, kemm jekk elenkati kif 
ukoll jekk le, għandhom iservu ta' mudell 
għas-settur privat. Għalhekk il-
Kummissjoni għandha tevalwa s-
sitwazzjoni fl-Istati Membri u tevalwa jekk 
l-impriŜi pubbliëi li ma jaqgħux fid-
definizzjoni ta' SME jistgħux fil-futur jiāu 
inkorporati fil-kamp ta' applikazzjoni ta' 
din id-Direttiva;  

 

Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Premessa 23b (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (23b) Il-Kummissjoni għandha tiābor u 
tanalizza l-fatti u ë-ëifri dwar il-bilanë 
bejn is-sessi f’impriŜi kbar mhux elenkati, 
li wkoll huma ta’ importanza kbira għall-
ekonomija. Sussegwentement għandha 
ssir valutazzjoni tal-impatt biex tinkiseb 
ħarsa āenerali tas-sitwazzjoni f'impriŜi 
bħal dawn fl-Istati Membri u biex jiāi 
evalwat jekk humiex meħtieāa miŜuri fil-
livell tal-Unjoni sabiex tali impriŜi 
jiddaħħlu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' 
din id-Direttiva f'xi Ŝmien fil-futur.  Fl-
istess ħin, il-Kummissjoni għandha 
tispjega l-għaŜliet disponibbli għal dan il-
għan, peress li jistgħu jkunu meħtieāa 
skemi speëjali għal impriŜi bħal dawn 
minħabba ëirkostanzi nazzjonali speëifiëi. 
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Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Premessa 24 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Id-determinazzjoni tan-numru ta’ 
poŜizzjonijiet ta’ direttur mhux eŜekuttiv 
meħtieāa għall-konformità mal-objettiv 
titlob aktar speëifikazzjoni billi għal bosta 
daqsijiet tal-bordijiet huwa 
matematikament possibbli biss jew li 
wieħed imur lil hinn jew jibqa’ taħt is-
sehem eŜatt ta’ 40 fil-mija. Għalhekk, in-
numru ta’ poŜizzjonijiet fuq il-bordijiet 
meħtieāa għall-konformità mal-objettiv 
għandu jkun in-numru l-eqreb għal 40 
fil-mija. Fl-istess ħin, sabiex tiāi evitata 
diskriminazzjoni kontra s-sess 
oriāinarjament irrappreŜentat iŜŜejjed, il-
kumpaniji elenkati ma għandhomx ikunu 
obbligati li jaħtru l-membri mis-sess l-
anqas irrappreŜentat għal nofs il-
poŜizzjonijiet tal-bord mhux eŜekuttivi jew 
aktar. Għalhekk, pereŜempju, il-membri 
tas-sess l-anqas rappreŜentat għandu 
jkollhom mill-inqas poŜizzjoni waħda fuq 
il-bordijiet bi tliet jew erba’ diretturi mhux 
eŜekuttivi, mill-inqas Ŝewā poŜizzjonijiet 
fuq il-bordijiet b’ħames jew sitt diretturi 
mhux eŜekuttivi, u mill-inqas tliet 
poŜizzjonijiet fuq il-bordijiet b’seba’ jew 
tmien diretturi mhux eŜekuttivi. 

(24) Fejn bord mhux eŜekuttiv ikun 
magħmul minn tliet membri biss, ikun 
matematikament impossibbli li jkun 
hemm sehem ta’ aktar minn 40 % għaŜ-
Ŝewā sessi. Għalhekk, f’dawn il-kaŜijiet, il-
membri tas-sess sottorappreŜentat għandu 
jkollhom mill-inqas poŜizzjoni waħda fuq 
il-bordijiet bi tliet diretturi mhux 
eŜekuttivi. 

 
 

Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Premessa 26 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Skont din il-āurisprudenza, l-Istati 
Membri għandhom jassiguraw illi l-għaŜla 
tal-aħjar kandidati kwalifikati għal diretturi 
mhux eŜekuttivi tkun ibbaŜata fuq analiŜi 
komparattiva tal-kwalifiki ta’ kull kandidat 
fuq il-baŜi ta’ kriterji prestabbiliti, ëari, 

(26) Skont din il-āurisprudenza, l-Istati 
Membri għandhom jassiguraw illi l-għaŜla 
tal-aħjar kandidati kwalifikati għal diretturi 
mhux eŜekuttivi tkun ibbaŜata fuq analiŜi 
komparattiva tal-kwalifiki ta’ kull kandidat 
fuq il-baŜi ta’ kriterji prestabbiliti, ëari, 
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fformulati b’mod newtrali u mhux 
ambigwi. EŜempji ta’ tipi ta’ kriterji ta’ 
għaŜla li l-kumpaniji jistgħu japplikaw 
jinkludu esperjenza professjonali f’kompiti 
maniāerjali u/jew ta’ sorveljanza, għarfien 
f’oqsma rilevanti speëifiëi bħall-finanzi, il-
kontroll jew il-āestjoni tar-riŜorsi umani, 
it-tmexxija u ħiliet ta’ komunikazzjoni u 
netwerking. Għandha tingħata prijorità lill-
kandidat tas-sess l-anqas rappreŜentat jekk 
dak il-kandidat huwa ugwalment 
ikkwalifikat bħall-kandidat tas-sess l-ieħor 
f’termini ta’ adegwatezza, kompetenza u 
prestazzjoni professjonali, u jekk 
valutazzjoni oāāettiva li tqis il-kriterji 
kollha speëifiëi għall-kandidati individwali 
ma xxaqlibx il-bilanë favur kandidat tas-
sess l-ieħor. 

fformulati b’mod newtrali u mhux 
ambigwi. EŜempji ta’ kriterji ta’ għaŜla li l-
kumpaniji jistgħu japplikaw jinkludu 
esperjenza professjonali f’kompiti 
maniāerjali u/jew ta’ sorveljanza, 
esperjenza internazzjonali, 
multidixxiplinarjetà, għarfien f’oqsma 
rilevanti speëifiëi bħall-finanzi, il-kontroll 
jew il-āestjoni tar-riŜorsi umani, it-
tmexxija u ħiliet ta’ komunikazzjoni u 
netwerking. Għandha tingħata prijorità lill-
kandidat tas-sess sottorappreŜentat jekk 
dak il-kandidat huwa ugwalment 
ikkwalifikat bħall-kandidat tas-sess l-ieħor 
f’termini ta’ adegwatezza, kompetenza u 
prestazzjoni professjonali, u jekk 
valutazzjoni oāāettiva li tqis il-kriterji 
kollha speëifiëi għall-kandidati individwali 
ma xxaqlibx il-bilanë favur kandidat tas-
sess l-ieħor. 

 
 

Emenda  37 

Proposta għal direttiva 

Premessa 27 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) Il-metodi tar-reklutaāā u l-ħatra ta’ 
diretturi jvarjaw minn Stat Membru għal 
ieħor u minn kumpanija għal oħra. Huma 
jistgħu jinvolvu preselezzjoni ta’ kandidati 
li jkunu ppreŜentati lill-assemblea tal-
azzjonisti, pereŜempju minn kumitat ta’ 
nominazzjoni, il-ħatra diretta tad-diretturi 
minn azzjonisti individwali jew vot li 
jittieħed fl-assemblea tal-azzjonisti fuq 
kandidati individwali jew listi ta’ 
kandidati. Ir-rekwiŜiti dwar l-għaŜla tal-
kandidati għandhom ikunu milħuqa fi 
stadju xieraq tal-proëess tal-għaŜla skont il-
liāi nazzjonali u l-artikoli ta’ assoëjazzjoni 
tal-kumpaniji elenkati kkonëernati. F'dan 
ir-rigward, din id-Direttiva tistabbilixxi 
biss armonizzazzjoni minima tal-
proëeduri tal-għaŜla, li tagħmilha 
possibbli li jiāu applikati l-kundizzjonijiet 
stipulati mill-kaŜistika tal-Qorti tal-

(27) Il-metodi tar-reklutaāā, l-għaŜla u l-
ħatra ta’ diretturi jvarjaw minn Stat 
Membru għal ieħor u minn kumpanija għal 
oħra. Huma jistgħu jinvolvu preselezzjoni 
ta’ kandidati li jkunu ppreŜentati lill-
assemblea tal-azzjonisti, pereŜempju minn 
kumitat ta’ nominazzjoni, il-ħatra diretta 
tad-diretturi minn azzjonisti individwali 
jew vot li jittieħed fl-assemblea tal-
azzjonisti fuq kandidati individwali jew 
listi ta’ kandidati. Din id-Direttiva 
tirrispetta d-diversità tal-proëeduri ta' 
selezzjoni li għandhom ikunu bbaŜati fuq 
it-trasparenza u l-mertu, filwaqt li tinsisti 
li jintlaħaq l-għan li tiŜdied il-
parteëipazzjoni tas-sess sottorappreŜentat 
fuq il-bordijiet. Ir-rekwiŜiti dwar l-għaŜla 
tal-kandidati għandhom ikunu milħuqa fi 
stadju xieraq tal-proëess tal-għaŜla skont il-
liāi nazzjonali u l-artikoli ta’ assoëjazzjoni 
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Āustizzja bil-għan li jintlaħaq l-objettiv ta' 
rappreŜentanza tas-sessi iŜjed ibbilanëjata 
fil-bordijiet tal-kumpaniji elenkati. 

tal-kumpaniji elenkati kkonëernati. F’dan 
ir-rigward, din id-Direttiva tippermetti li 
jkun hemm diversità fil-proëeduri ta' 
selezzjoni, bil-għan li jintlaħaq l-objettiv 
ta’ rappreŜentanza tas-sessi iŜjed 
ibbilanëjata fil-bordijiet tal-kumpaniji 
elenkati. Id-dispoŜizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva ma jinterferixxux bla bŜonn fil-
āestjoni ta’ kuljum, peress li l-kumpaniji 
jŜommu l-libertà li jagħŜlu l-kandidati fuq 
il-baŜi tal-kwalifiki jew ta’ 
kunsiderazzjonijiet oāāettivi rilevanti 
oħra. 

 
 

Emenda  38 

Proposta għal direttiva 

Premessa 27a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (27a) Meta l-preselezzjoni tal-kandidati 
tkun ibbaŜata fuq elezzjoni jew proëeduri 
ta' votazzjoni, pereŜempju mill-ħaddiema 
jew ir-rappreŜentanti tagħhom, il-
proëeduri matul il-proëess kollu 
għandhom jiāu aāāustati ħalli 
jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettiv ta' 
aktar bilanë bejn is-sessi fil-bord tad-
diretturi fit-totalità tiegħu, filwaqt li 
jiggarantixxu li s-sess tad-direttur elett 
f'tali proëedura ma jkun bl-ebda mod 
determinat minn qabel. 

 
 

Emenda  39 

Proposta għal direttiva 

Premessa 30 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u 
disswaŜivi għall-ksur ta' din id-Direttiva, li 
għandhom jinkludu, inter alia, multi 
amministrattivi u nullità jew annullament 

(30) L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u 
disswaŜivi għall-ksur tar-rekwiŜiti għal 
proëedura miftuħa u trasparenti stabbiliti 
f’din id-Direttiva, li għandhom jinkludu, 
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iddikjarati minn korp āudizzjarju tal-ħatra 
jew tal-elezzjoni ta' diretturi mhux 
eŜekuttivi magħmula kontra d-
dispoŜizzjonijiet nazzjonali adottati skont 
l-Artikolu 4(1). 

inter alia, multi amministrattivi, eskluŜjoni 
minn sejħiet pubbliëi għal offerti, 
eskluŜjoni parzjali mill-għoti ta' 
finanzjament mill-Fondi Strutturali tal-
Unjoni, u nullità jew annullament 
iddikjarati minn korp āudizzjarju tal-ħatra 
jew tal-elezzjoni ta’ diretturi mhux 
eŜekuttivi magħmula kontra d-
dispoŜizzjonijiet nazzjonali adottati skont 
l-Artikolu 4(1). Għandu jkun possibli 
għall-Istati Membri li jmorru lil hinn mil-
lista mhux eŜawrjenti ta' sanzjonijiet 
previsti f'din id-Direttiva u li jŜidu, inter 
alia, ix-xoljiment furzat tal-kumpanija 
kkonëernata fuq ordni ta' korp 
āudizzjarju kompetenti b'rispett sħiħ ta' 
salvagwardji proëedurali xierqa, f'kaŜijiet 
ta' ksur ripetut u serju min-naħa ta' dik 
il-kumpanija. 

 

 

Emenda  40 

Proposta għal direttiva 

Premessa 31 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Peress li l-kompoŜizzjoni bejn is-sessi 
tal-forza tax-xogħol għandha impatt dirett 
fuq id-disponibilità ta’ kandidati mis-sess 
l-anqas rappreŜentat, l-Istati Membri 
jistgħu jipprovdu li fejn il-membri tas-sess 
sottorappreŜentat jirrappreŜentaw inqas 
minn 10 fil-mija tal-ħaddiema, il-
kumpanija kkonëernata ma għandhiex 
tkun meħtieāa li tissodisfa l-għan stabbilit 
f’din id-Direttiva. 

imħassar 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 32 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) Billi kumpaniji elenkati għandhom 
jimmiraw li jŜidu l-proporzjon tas-sess l-
anqas irrappreŜentat fil-poŜizzjonijiet 
kollha tat-teħid tad-deëiŜjonijiet, l-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu li l-għan stabbilit 
f'din id-Direttiva għandu jitqies li ntlaħaq 
fejn il-kumpaniji elenkati jkunu jistgħu 
juru li l-membri tas-sess l-anqas 
rappreŜentat ikollhom mill-inqas terz tal-
poŜizzjonijiet kollha ta' diretturi, 
irrispettivament jekk humiex eŜekuttivi jew 
mhux eŜekuttivi. 

(32) Billi kumpaniji elenkati għandhom 
jimmiraw li jŜidu l-proporzjon tas-sess 
sottorappreŜentat fil-poŜizzjonijiet kollha 
tat-teħid tad-deëiŜjonijiet, l-Istati Membri 
jistgħu jipprovdu li l-għan stabbilit f'din id-
Direttiva għandu jitqies li ntlaħaq fejn il-
kumpaniji elenkati jkunu jistgħu juru li l-
membri tas-sess sottorappreŜentat 
ikollhom mill-inqas terz tal-poŜizzjonijiet 
kollha ta' diretturi, irrispettivament jekk 
humiex eŜekuttivi jew mhux eŜekuttivi. 
Madankollu tali kumpaniji għandhom 
jibqgħu mitluba juru fir-rapporti annwali 
tagħhom u fuq is-sit web tagħhom il-
bilanë bejn is-sessi fost id-diretturi 
eŜekuttivi u mhux eŜekuttivi u l-politika 
tagħhom dwar din il-kwistjoni, skont l-
Artikolu 5 ta’ din id-Direttiva. 

 

Emenda  42 

Proposta għal direttiva 

Premessa 34 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

(34) L-Istati Membri għandhom jobbligaw 
lill-kumpaniji elenkati kollha sabiex 
jipprovdu informazzjoni dwar il-
kompoŜizzjoni tas-sessi tal-bordijiet 
tagħhom kif ukoll informazzjoni dwar kif 
irnexxielhom jilħqu l-għanijiet stabbiliti 
b’din id-Direttiva, fuq baŜi annwali lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti sabiex 
jippermettulhom jivvalutaw il-progress ta’ 
kull kumpanija elenkata lejn bilanë bejn is-
sessi fost id-diretturi. Tali informazzjoni 
għandha tiāi inkluŜa fir-rapport annwali 
tal-kumpanija u tkun ippubblikata b’mod 
xieraq u faëilment aëëessibbli fuq is-sit 
web tagħha u, fejn il-kumpanija 
inkwistjoni ma tkunx laħqet l-objettiv, 
għandha tinkludi deskrizzjoni komprensiva 
tal-miŜuri konkreti li ħadet sa issa u li 
biħsiebha tieħu fil-āejjieni sabiex tilħaq l-
objettiv. Barra dan, kumpaniji li jkunu 
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naqsu milli jilħqu l-objettivi jew li 
jissodisfaw l-impenji li ngħatawlhom 
għandhom jipprovdu āustifikazzjoni tar-
raāunijiet għalfejn naqsu milli jagħmlu 
dan, kif ukoll deskrizzjoni tal-miŜuri 
konkreti li ħadu sa issa u tal-miŜuri li 
beħsiebhom jieħdu fil-āejjieni sabiex 
jilħqu l-objettivi u jissodisfaw dawn l-
impenji. 

 

 

Emenda  43 

Proposta għal direttiva 

Premessa 37 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(37) Filwaqt li xi Stati Membri ħadu 
azzjoni regolatorja jew inkoraāāew l-
awtoregolamentazzjoni b’riŜultati mħalltin, 
il-biëëa l-kbira tal-Istati Membri ma ħadux 
azzjoni jew indikaw ir-rieda tagħhom li 
jaāixxu b’mod li jwassal għal titjib 
suffiëjenti. Projezzjonijiet ibbaŜati fuq 
analiŜi kumplessiva tal-informazzjoni 
kollha disponibbli dwar ix-xejriet tal-
imgħoddi u dawk attwali kif ukoll l-
intenzjonijiet juru li rappreŜentazzjoni 
bbilanëjata tas-sessi fost il-membri mhux 
eŜekuttivi tal-bordijiet madwar l-Unjoni 
f’konformità mal-għanijiet stabbiliti f’din 
id-Direttiva mhix ser tinkiseb mill-Istati 
Membri meta jaāixxu individwalment fl-
ebda punt fil-futur prevedibbli. Fid-dawl 
ta’ dawk ië-ëirkostanzi u minħabba d-
diskrepanzi li dejjem qed jikbru bejn l-
Istati Membri f’termini ta’ 
rappreŜentazzjoni tan-nisa u l-irāiel fuq il-
bordijiet tal-kumpaniji, il-bilanë bejn is-
sessi fil-bordijiet korporattivi madwar l-
Unjoni jista’ jittejjeb biss permezz ta’ 
approëë komuni, u l-potenzjal għall-
ugwaljanza bejn is-sessi, il-kompetittività u 
t-tkabbir jista’ jintlaħaq aħjar permezz ta’ 
azzjoni koordinata fil-livell tal-Unjoni 
aktar milli permezz ta’ inizjattivi 
nazzjonali ta’ firxa, ambizzjoni u effikaëja 

(37) Filwaqt li xi Stati Membri ħadu 
azzjoni regolatorja jew inkoraāāew l-
awtoregolamentazzjoni b’riŜultati mħalltin, 
il-biëëa l-kbira tal-Istati Membri ma ħadux 
azzjoni jew indikaw ir-rieda tagħhom li 
jaāixxu b’mod li jwassal għal titjib 
suffiëjenti. Projezzjonijiet ibbaŜati fuq 
analiŜi kumplessiva tal-informazzjoni 
kollha disponibbli dwar ix-xejriet tal-
imgħoddi u dawk attwali kif ukoll l-
intenzjonijiet juru li rappreŜentazzjoni 
bbilanëjata tas-sessi fost il-membri mhux 
eŜekuttivi tal-bordijiet madwar l-Unjoni 
f’konformità mal-għanijiet stabbiliti f’din 
id-Direttiva mhix ser tinkiseb mill-Istati 
Membri meta jaāixxu individwalment fl-
ebda punt fil-futur prevedibbli. Fid-dawl 
ta’ dawk ië-ëirkostanzi u minħabba d-
diskrepanzi li dejjem qed jikbru bejn l-
Istati Membri f’termini ta’ 
rappreŜentazzjoni tan-nisa u l-irāiel fuq il-
bordijiet tal-kumpaniji, il-bilanë bejn is-
sessi fil-bordijiet korporattivi madwar l-
Unjoni jista’ jittejjeb biss permezz ta’ 
approëë komuni, u l-potenzjal għall-
ugwaljanza bejn is-sessi, l-eliminazzjoni 
tad-differenzi eŜistenti fil-pagi bejn is-
sessi u t-titjib fil-kompetittività u t-tkabbir 
jista’ jintlaħaq aħjar permezz ta’ azzjoni 
koordinata fil-livell tal-Unjoni aktar milli 
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varjabbli. Āaladarba l-objettivi ta’ din id-
Direttiva ma jistgħux jintlaħqu biŜŜejjed 
mill-Istati Membri u għaldaqstant, 
minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, 
jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, 
l-Unjoni tista’ tadotta miŜuri skont il-
prinëipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea. 

permezz ta’ inizjattivi nazzjonali ta’ firxa, 
ambizzjoni u effikaëja varjabbli. Āaladarba 
l-objettivi ta’ din id-Direttiva ma jistgħux 
jintlaħqu biŜŜejjed mill-Istati Membri u 
għaldaqstant, minħabba l-iskala u l-effetti 
tal-azzjoni, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miŜuri 
skont il-prinëipju tas-sussidjarjetà kif 
stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni 
Ewropea. 

 
 

Emenda  44 

Proposta għal direttiva 

Premessa 38 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(38) Skont il-prinëipju tal-proporzjonalità, 
kif stabbilit f’dak l-istess Artikolu, din id-
Direttiva hija limitata għall-iffissar ta’ 
għanijiet u prinëipji komuni u ma tmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieā sabiex 
jinkisbu dawk l-għanijiet. L-Istati Membri 
jingħataw biŜŜejjed libertà biex 
jiddeterminaw kif l-objettivi stabbiliti f’din 
id-Direttiva għandhom jinkisbu l-aħjar 
meta jitqiesu ë-ëirkostanzi nazzjonali, 
b’mod partikolari r-regoli u prattiëi li 
jikkonëernaw ir-reklutaāā għal 
poŜizzjonijiet fuq il-bordijiet. Din id-
Direttiva ma tinterferix mal-possibilità 
għall-kumpaniji biex jaħtru l-membri tal-
bordijiet l-aktar kwalifikati, u tagħti 
perjodu twil biŜŜejjed ta' adattament għall-
kumpaniji elenkati kollha. 

(38) Skont il-prinëipju tal-proporzjonalità, 
kif stabbilit f’dak l-istess Artikolu, din id-
Direttiva hija limitata għall-iffissar ta’ 
għanijiet u prinëipji komuni u ma tmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieā sabiex 
jinkisbu dawk l-għanijiet. L-Istati Membri 
jingħataw biŜŜejjed libertà biex 
jiddeterminaw kif l-objettivi stabbiliti f’din 
id-Direttiva għandhom jinkisbu l-aħjar 
meta jitqiesu ë-ëirkostanzi nazzjonali, 
b’mod partikolari r-regoli u prattiëi li 
jikkonëernaw ir-reklutaāā għal 
poŜizzjonijiet fuq il-bordijiet. Din id-
Direttiva ma tinterferix mal-possibilità 
għall-kumpaniji biex jaħtru l-membri tal-
bordijiet l-aktar kwalifikati, u tagħti qafas 
flessibbli u perjodu twil biŜŜejjed ta’ 
adattament għall-kumpaniji elenkati kollha. 

 

Emenda  45 

Proposta għal direttiva 

Premessa 39 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(39) Skont il-prinëipju tal-proporzjonalità, 
l-objettiv li jrid jiāi ssodisfat mill-
kumpaniji elenkati għandu jkun limitat fiŜ-

(39) Skont il-prinëipju tal-proporzjonalità, 
l-objettiv li jrid jiāi ssodisfat mill-
kumpaniji elenkati għandu jkun limitat fiŜ-
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Ŝmien u jibqa’ fis-seħħ biss sakemm 
jintlaħaq progress sostenibbli dwar il-
kompoŜizzjoni tas-sessi tal-bordijiet. Għal 
dik ir-raāuni, il-Kummissjoni għandha 
regolarment tirrevedi l-applikazzjoni ta’ 
din id-Direttiva u tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Id-Direttiva 
mistennija tiskadi fil-
31 ta’ Diëembru 2028. Il-Kummissjoni 
għandha teŜamina, fir-reviŜjoni tagħha, 
jekk hemmx il-ħtieāa li testendi t-tul tad-
Direttiva lil hinn minn dak il-perjodu. 

Ŝmien u għandu jibqa' fis-seħħ biss 
sakemm jintlaħaq progress sostenibbli 
dwar il-kompoŜizzjoni tas-sessi tal-
bordijiet. Għal dik ir-raāuni, il-
Kummissjoni għandha regolarment 
tirrevedi l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva 
u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill. Din id-Direttiva mistennija tiskadi 
fil-31 ta' Diëembru 2028. Il-Kummissjoni 
għandha teŜamina, fir-reviŜjoni tagħha, 
jekk hemmx il-ħtieāa li testendi t-tul tad-
Direttiva lil hinn minn dak il-perjodu. L-
Istati Membri għandhom jikkooperaw 
mas-sħab soëjali u mas-soëjetà ëivili 
sabiex jinfurmawhom b’mod effiëjenti 
dwar is-sinifikat, it-traspoŜizzjoni u l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. 
Kampanji ta’ informazzjoni jistgħu jagħtu 
kontribut sinifikanti għas-
sensibilizzazzjoni fost il-kumpaniji mhux 
elenkati u jinkoraāāuhom jilħqu bilanë 
bejn is-sessi b’mod proattiv. L-Istati 
Membri għandhom jiāu mħeāāa jaqsmu l-
esperjenzi u l-prattika tajbin dwar it-
traspoŜizzjoni u l-implimentazzjoni ta' din 
id-Direttiva. 

 

 

Emenda  46 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Din id-Direttiva tistabbilixxi miŜuri biex 
tiŜgura rappreŜentazzjoni aktar bilanëjata 
tal-irāiel u n-nisa fost id-diretturi mhux 
eŜekuttivi ta' kumpaniji elenkati billi 
tistabbilixxi miŜuri mmirati lejn progress 
aktar mgħaāāel lejn il-bilanë bejn is-sessi 
filwaqt li tħalli lill-kumpaniji biŜŜejjed 
Ŝmien biex jagħmlu l-arranāamenti 
neëessarji. 

Din id-Direttiva tistabbilixxi miŜuri biex 
tiŜgura rappreŜentazzjoni aktar bilanëjata 
tal-irāiel u n-nisa fost id-diretturi mhux 
eŜekuttivi ta' kumpaniji elenkati billi 
tistabbilixxi miŜuri effettivi mmirati lejn 
progress aktar mgħaāāel lejn il-bilanë bejn 
is-sessi filwaqt li tħalli lill-kumpaniji 
biŜŜejjed Ŝmien biex jagħmlu l-
arranāamenti neëessarji. 
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Emenda  47 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – punt 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) “kumpaniji elenkata” tfisser kumpanija 
inkorporata fi Stat Membru li t-titoli 
tagħha huma ammessi għall-kummerë f'suq 
regolat fit-tifsira tal-Artikolu 4(1) il-punt 
14 tad-Direttiva 2004/39/KE, fi Stat 
Membru wieħed jew aktar; 

(1) “kumpanija elenkata” tfisser 
kumpanija li għandha s-sede tagħha fi 
Stat Membru u li t-titoli tagħha huma 
ammessi għall-kummerë f’suq regolat fit-
tifsira tal-Artikolu 4(1) il-punt 14 tad-
Direttiva 2004/39/KE, fi Stat Membru 
wieħed jew aktar; 

 
 

Emenda  48 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
kumpaniji elenkati li fil-bordijiet tagħhom 
il-membri tas-sess sottorappreŜentat 
ikollhom inqas minn 40% tal-poŜizzjonijiet 
ta' diretturi mhux eŜekuttivi għandhom 
jagħmlu l-ħatriet għal dawk il-
poŜizzjonijiet fuq il-baŜi ta' analiŜi 
komparattiva tal-kwalifiki ta' kull 
kandidat, billi japplikaw kriterji 
prestabbilti, ëari, ifformulati b'mod 
newtrali u mhux ambigwi, sabiex jintlaħaq 
il-perëentwal imsemmi sa mhux aktar tard 
mill-1 ta' Jannar 2020 jew mhux aktar tard 
mill-1 ta' Jannar 2018 fil-kaŜ ta' kumpaniji 
elenkati li huma impriŜi pubbliëi. 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
kumpaniji elenkati li fil-bordijiet tagħhom 
il-membri tas-sess sottorappreŜentat 
ikollhom inqas minn 40 % tal-
poŜizzjonijiet ta’ diretturi mhux eŜekuttivi 
jaāāustaw il-proëeduri ta' reklutaāā 
tagħhom, inkluŜ it-tħabbir ta' karigi 
battala li jsejħu għal applikazzjonijiet, il-
proëeduri ta' preselezzjoni, ta' selezzjoni u 
tal-ħatra b’tali mod li jikkontribwixxu 
b’mod effettiv sabiex jintlaħaq il-
perëentwal imsemmi sa mhux aktar tard 
mill-1 ta’ Jannar 2020 jew mhux aktar tard 
mill-1 ta’ Jannar 2018 fil-kaŜ ta’ impriŜi 
pubbliëi. B'mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jiŜguraw li l-
kumpaniji jagħŜlu l-aktar kandidati 
kwalifikati għal poŜizzjoni fuq bord minn 
fost grupp ta' persuni b'bilanë bejn is-
sessi u abbaŜi ta' analiŜi komparattiva tal-
kwalifiki billi jiāu applikati kriterji 
stabbiliti minn qabel, ëari, ifformulati 
b'mod newtrali, mhux diskriminatorji u 
mhux ambigwi. Fil-kaŜ ta' proëedura ta' 
elezzjoni, l-Istati Membri għandhom 
jiŜguraw li l-kumpaniji jiggarantixxu d-
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diversità tas-sessi fil-kompoŜizzjoni tal-
lista finali tal-kandidati għall-għaŜla, 
filwaqt li jkun Ŝgurat li s-sess tad-direttur 
mhux eŜekuttiv elett f'din il-proëedura ma 
jkun bl-ebda mod determinat minn qabel. 

 Bil-ħsieb li jinkiseb l-objettiv ta' 40 % u 
f'konformità mal-Artikolu 23(2) tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, l-Istati Membri għandhom 
jiŜguraw li, f’kull stadju tal-proëedura ta' 
reklutaāā, ta' selezzjoni jew tal-ħatra ta' 
diretturi mhux eŜekuttivi, tingħata 
prijorità lill-kandidat mis-sess 
sottorappreŜentat jekk dak il-kandidat 
ikun ugwalment ikkwalifikat bħall-
kandidat tas-sess l-ieħor f’termini ta’ 
adegwatezza, kompetenza u prestazzjoni 
professjonali, sakemm valutazzjoni 
oāāettiva li tqis il-kriterji kollha speëifiëi 
għall-kandidati individwali ma xxaqlibx 
il-bilanë favur il-kandidat tas-sess l-ieħor. 

 

Emenda  49 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. In-numru ta’ poŜizzjonijiet ta’ direttur 
mhux eŜekuttiv neëessarji biex jintlaħaq l-
objettiv stabbilit fil-paragrafu 1 għandu 
jkun in-numru l-eqreb lejn il-proporzjon 
ta’ 40 fil-mija, iŜda mhux aktar minn 49 
fil-mija. 

2. In-numru ta’ poŜizzjonijiet ta’ direttur 
mhux eŜekuttiv neëessarji biex jintlaħaq l-
objettiv stabbilit fil-paragrafu 1 għandu 
jkun tal-anqas 40 fil-mija. Jekk il-bord 
mhux eŜekuttiv jikkonsisti biss minn tliet 
membri, il-proporzjon ta’ wieħed għal 
tnejn għandu jkun biŜŜejjed. 

 

 

Emenda  50 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Sabiex jilħqu l-objettiv stabbilit fil- imħassar 
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paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jiŜguraw li, fl-għaŜla tad-diretturi mhux 
eŜekuttivi, għandha tingħata prijorità lill-
kandidat mis-sess l-anqas rappreŜentat 
jekk dak il-kandidat huwa ugwalment 
ikkwalifikat bħall-kandidat tas-sess l-
ieħor f'termini ta' adegwatezza, 
kompetenza u prestazzjoni professjonali, 
sakemm valutazzjoni oāāettiva li tqis il-
kriterji kollha speëifiëi għal kandidati 
individwali ma xxaqlibx il-bilanë favur il-
kandidat tas-sess l-ieħor. 

 
 

Emenda  51 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
kumpaniji elenkati jkunu obbligati li 
jiŜvelaw, fuq talba ta’ kandidati mhux 
magħŜula, il-kriterji tal-kwalifiki li 
fuqhom l-għaŜla kienet ibbaŜata, il-
valutazzjoni komparattiva oāāettiva ta’ 
dawk il-kriterji u, fejn rilevanti, il-
kunsiderazzjonijiet li xaqilbu l-bilanë favur 
kandidat tas-sess l-ieħor. 

4. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
kumpaniji elenkati jkunu obbligati li 
jiŜvelaw lil kandidat mhux magħŜul, 
filwaqt li jirrispettaw l-anonimità tal-
kandidati skont il-liāi tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-data, in-numru u s-sess 
tal-kandidati fir-riŜerva tal-għaŜla, tal-
anqas il-kriterji tal-kwalifiki li fuqhom l-
għaŜla jew il-ħatra kienet ibbaŜata, il-
valutazzjoni komparattiva oāāettiva ta’ 
dawk il-kriterji u, fejn rilevanti, il-
kunsiderazzjonijiet li xaqilbu l-bilanë favur 
kandidat tas-sess l-ieħor. 

 
 

Emenda  52 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri meħtieāa, skont is-sistemi 
āudizzjarji nazzjonali tagħhom, sabiex 
jiŜguraw li fejn kandidati mis-sess l-anqas 
irrappreŜentat li ma jintgħaŜlux 

5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri meħtieāa, skont is-sistemi 
āudizzjarji nazzjonali tagħhom, sabiex 
jiŜguraw li fejn kandidat mis-sess 
sottorappreŜentat li ma ntgħaŜilx, u li jkun 
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jistabbilixxu fatti minn fejn jista jkun 
maħsub li dak il-kandidat kien kwalifikat 
daqs il-kandidat maħtur tas-sess l-ieħor, 
għandu jkun id-dmir tal-kumpanija 
elenkata li tipprova li ma kienx hemm ksur 
tar-regola stabbilita fil-paragrafu 3. 

iqis li āie preāudikat peress li d-
dispoŜizzjonijiet tal-paragrafu 1 ma āewx 
applikati  fir-rigward tiegħu, jipprova fatti 
quddiem Qorti jew korp kompetenti ieħor 
minn fejn jista' jiāi preŜunt li dak il-
kandidat kien kwalifikat daqs il-kandidat 
maħtur tas-sess l-ieħor, l-oneru jaqa' fuq 
il-kumpanija elenkata li tipprova li ma 
kienx hemm ksur tar-regola stabbilita fil-
paragrafu 1. 

 Dan il-paragrafu m'għandux iŜomm lill-
Istati Membri milli jintroduëu regoli ta' 
prova li huma aktar favorevoli għar-
rikorrenti. 

 

 

Emenda  53 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

imħassar 

 

 
 

Emenda  54 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 6a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. Fejn l-għaŜla msemmija fil-paragrafu 
1 issir permezz ta' votazzjoni tal-azzjonisti 
jew l-impjegati, il-kumpaniji għandhom 
jiŜguraw li l-votanti jkunu infurmati kif 
xieraq dwar il-miŜuri previsti f'din id-
Direttiva, inkluŜi sanzjonijiet f’kaŜ ta' 
nuqqas ta' konformità min-naħa tal-
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kumpanija. 

 
 

Emenda  55 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

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

 

Emenda  56 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

3. Fejn kumpanija elenkata ma tissodisfax 
l-objettivi stipulati fl-Artikolu 4(1) jew l-
impenji individwali tagħha meħuda skont 
il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, din 
għandha tipprovdi dikjarazzjoni bir-
raāunijiet għalfejn ma laħqitx dawk l-
objettivi jew ma ssodisfatx dawk l-impenji 
u deskrizzjoni komprensiva tal-miŜuri li l-
kumpanija adottat jew bi ħsiebha tadotta 
biex tilħaq l-objettivi jew l-impenji. Dik id-
dikjarazzjoni bir-raāunijiet għandha 
tifforma parti mill-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2. 
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Emenda  57 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri meħtieāa biex jiŜguraw li l-korp jew 
korpi maħtura skont l-Artikolu 20 tad-
Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 
dwar l-implimentazzjoni tal-prinëipju ta’ 
opportunitajiet indaqs u ta’ trattament 
ugwali tal-irāiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ 
impjiegi u xogħol (tfassil mill-ādid) ikunu 
wkoll kompetenti għall-promozzjoni, l-
analiŜi, il-monitoraāā u l-appoāā tal-bilanë 
bejn is-sessi fuq il-bordijiet ta’ kumpaniji 
elenkati. 

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri meħtieāa biex jiŜguraw li l-korp jew 
korpi maħtura skont l-Artikolu 20 tad-
Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 
dwar l-implimentazzjoni tal-prinëipju ta’ 
opportunitajiet indaqs u ta’ trattament 
ugwali tal-irāiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ 
impjiegi u xogħol (tfassil mill-ādid) ikunu 
wkoll kompetenti għall-promozzjoni, l-
analiŜi, il-monitoraāā u l-appoāā tal-bilanë 
bejn is-sessi fuq il-bordijiet ta’ kumpaniji 
elenkati. Għal dak il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jikkollaboraw b’mod effiëjenti 
mas-sħab soëjali u mas-soëjetà ëivili. 

 
 

Emenda  58 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli dwar is-sanzjonijiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispoŜizzjonijiet nazzjonali 
adottati skont din id-Direttiva, u 
għandhom jieħdu l-miŜuri kollha neëessarji 
biex jiŜguraw li jiāu applikati. 

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli dwar is-sanzjonijiet applikabbli 
għall-ksur tar-rekwiŜiti għal proëedura 
miftuħa u trasparenti stabbilita fl-
Artikolu 4(1), u għandhom jieħdu l-miŜuri 
kollha neëessarji biex jiŜguraw li jiāu 
applikati. 

 
 

Emenda  59 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Is-sanzjonijiet għandhom ikunu effettivi, 2. Is-sanzjonijiet għandhom ikunu effettivi, 
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proporzjonati u disswaŜivi u jistgħu 
jinkludu l-miŜuri li āejjin: 

proporzjonati u disswaŜivi u għandhom 
tal-anqas jinkludu l-miŜuri li āejjin: 

 

Emenda  60 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt aa (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) eskluŜjoni minn sejħiet pubbliëi għal 
offerti; 

 

 
 

Emenda  61 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ab (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ab) eskluŜjoni parzjali mill-għoti ta’ 
finanzjament mill-Fondi Strutturali tal-
Unjoni; 

 
 

Emenda  62 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri jistgħu jintroduëu jew 
iŜommu dispoŜizzjonijiet li huma aktar 
favorevoli minn dawk stabbiliti f’din id-
Direttiva biex tiāi assigurata 
rappreŜentazzjoni iktar bilanëjata tal-irāiel 
u n-nisa fir-rigward ta' kumpaniji kostitwiti 
fit-territorju nazzjonali tagħhom, sakemm 
dawn id-dispoŜizzjonijiet ma joħolqux 
diskriminazzjoni mhux āustifikata, u ma 
jfixklux il-funzjonament tajjeb tas-suq 
intern. 

L-Istati Membri jistgħu jintroduëu jew 
iŜommu dispoŜizzjonijiet li huma aktar 
favorevoli minn dawk stabbiliti f’din id-
Direttiva biex tiāi assigurata 
rappreŜentazzjoni iktar bilanëjata tal-irāiel 
u n-nisa fir-rigward ta’ kumpaniji kostitwiti 
fit-territorju nazzjonali tagħhom, sakemm 
dawn id-dispoŜizzjonijiet ma joħolqux 
diskriminazzjoni mhux āustifikata bejn is-
sessi jew kwalunkwe forma oħra ta’ 
diskriminazzjoni jew ifixklu l-
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funzjonament tajjeb tas-suq intern. 

 
 

Emenda  63 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istat Membru kkonëernat għandu 
jinnotifika din l-informazzjoni lill-
Kummissjoni. 

L-Istat Membru kkonëernat għandu 
jinnotifika din l-informazzjoni lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill b'tali notifika. Is-sospensjoni 
għandha tiāi awtomatikament revokata 
jekk ma jsirx progress biŜŜejjed lejn l-
għan ta’ din id-Direttiva, li għandu jitqies 
li jkun il-kaŜ jekk il-perëentwal tas-sess 
sottorappreŜentat ikun inqas minn 30 % 
sal-2017 jew sal-2015 fil-kaŜ ta’ impriŜi 
pubbliëi. 

 
 

Emenda  64 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 1a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Il-Kummissjoni għandha tippreŜenta 
rapport ta’ evalwazzjoni sal-
1 ta’ Lulju 2017 dwar l-implimentazzjoni 
tar-rekwiŜiti għall-kumpaniji elenkati 
msemmija fl-Artikoli 4(1), 5(1) u (2), 
abbaŜi tar-rapporti mressqa mill-Istati 
Membri skont il-paragrafu 1. Barra dan, 
ir-rapport tal-Kummissjoni għandu 
jinkludi s-sitwazzjoni tal-bilanë bejn is-
sessi fil-livell tal-bordijiet u fil-livell tal-
maniāment tal-kumpaniji mhux elenkati 
li jkunu ’l fuq mil-limitu massimu tal-
SME kif definit fl-Artikolu 2. 
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Emenda  65 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 1b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. Il-Kummissjoni għandha tressaq 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar il-mod li bih huma applikati 
l-prinëipji ta' din id-Direttiva fl-
istituzzjonijiet u l-aāenziji kollha tal-
Unjoni u huma inkorporati fir-regoli 
dwar il-proëeduri interni tagħhom b'rabta 
mal-persunal. Għal dan il-għan, l-
istituzzjonijiet u l-aāenziji kollha tal-UE 
għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Diëembru 2018 u sussegwentement ta' 
kull sena dwar l-istatistika tagħhom tas-
sessi u l-progress li jkun sar. Il-
Kummissjoni għandha minnufih tagħmel 
pubbliëi dawn ir-rapporti fuq is-sit web 
tagħha. Fejn xieraq ir-rapport tal-
Kummissjoni għandu jkun akkumpanjat 
minn proposta leāiŜlattiva li testendi l-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva 
sabiex tkopri l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-
uffiëji u l-aāenziji kollha tal-Unjoni. 
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4. Fir-rapport tagħha, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa jekk, fid-dawl tal-
iŜviluppi fir-rappreŜentanza tal-irāiel u nisa 
fil-bordijiet tal-kumpaniji elenkati u fil-
livelli differenti tat-teħid tad-deëiŜjonijiet 
fl-ekonomija kollha u filwaqt li tqis jekk il-
progress huwiex suffiëjentement 
sostenibbli, hemmx il-ħtieāa li testendi t-
tul ta’ din id-Direttiva lil hinn mid-data 
speëifikata fl-Artikolu 10(2) jew li 
temendaha. 

4. Fir-rapport tagħha, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa jekk, fid-dawl tal-
iŜviluppi fir-rappreŜentanza tal-irāiel u nisa 
fil-bordijiet tal-kumpaniji elenkati u fil-
livelli differenti tat-teħid tad-deëiŜjonijiet 
fl-ekonomija kollha u filwaqt li tqis jekk il-
progress huwiex suffiëjentement 
sostenibbli, hemmx il-ħtieāa li testendi t-
tul ta’ din id-Direttiva lil hinn mid-data 
speëifikata fl-Artikolu 10(2) jew li 
temendaha. Għandha teŜamina wkoll jekk 
il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-
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Direttiva għandux jiāi estiŜ biex ikopri 
impriŜi pubbliëi mhux elenkati li ma 
jaqgħux taħt id-definizzjoni ta' SME, 
impriŜi kbar mhux elenkati u diretturi 
eŜekuttivi ta' kumpaniji elenkati.  

 
 
 


