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Rapport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi 

għall-kummerċ 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Proposta għal regolament 

Article 19 – paragraph 11 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

11. L-ESMA għandha tuża s-setgħat 

tagħha skont ir-Regolament (UE) 

Nru 1095/2010 li jippromwovi l-

konverġenza superviżorja fir-rigward tal-

proċessi ta' skrutinju u ta' approvazzjoni 

tal-awtoritajiet kompetenti huma u 

jevalwaw l-kompletezza, il-konsistenza u 

kemm tinftiehem l-informazzjoni li tinsab 

fi prospett. B'mod partikolari, l-ESMA 

għandha tippromwovi l-konverġenza fir-

rigward tal-effiċjenza, il-metodi u ż-żmien 

tal-iskrutinju mill-awtoritajiet kompetenti 

tal-informazzjoni mogħtija fil-prospett. 

11. L-ESMA għandha tuża s-setgħat 

tagħha skont ir-Regolament (UE) 

Nru 1095/2010 li jippromwovi l-

konverġenza superviżorja fir-rigward tal-

proċessi ta' skrutinju u ta' approvazzjoni 

tal-awtoritajiet kompetenti huma u 

jevalwaw l-kompletezza, il-konsistenza u 

kemm tinftiehem l-informazzjoni li tinsab 

fi prospett. Għal dan il-għan, l-ESMA 

għandha tiżviluppa linji gwida indirizzati 

lill-awtoritajiet kompetenti fil-qasam tas-

superviżjoni u tal-infurzar tal-prospetti, li 

jkopru l-eżami tal-konformità ma' dan ir-

Regolament u ma' eventwali atti delegati 

u ta' implimentazzjoni adottati skont tali 

Regolament kif ukoll l-applikazzjoni ta' 

miżuri u sanzjonijiet amministrattivi 

adegwati fil-każ ta' ksur skont l-

Artikoli 36 u 37. B'mod partikolari, l-

ESMA għandha tippromwovi l-

konverġenza fir-rigward tal-effiċjenza, il-

metodi u ż-żmien tal-iskrutinju mill-

awtoritajiet kompetenti tal-informazzjoni 

mogħtija fil-prospett. 

Or. en 
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Il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi 
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Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtorità kompetenti ta' kull Stat Membru 

ospitanti tista' teħtieġ li s-sommarju 

msemmi fl-Artikolu 7 jinqaleb fil-lingwa 

jew fil-lingwi uffiċjali tagħha, iżda 

m'għandhiex teħtieġ it-traduzzjoni ta' xi 

parti oħra tal-prospett. 

L-awtorità kompetenti ta' kull Stat Membru 

ospitanti għandha teħtieġ li s-sommarju 

msemmi fl-Artikolu 7 jinqaleb fil-lingwa 

jew fil-lingwi uffiċjali tagħha, iżda 

m'għandhiex teħtieġ it-traduzzjoni ta' xi 

parti oħra tal-prospett. 

Or. en 

 

 


