
AD\631566MT.doc PE 371.848v02-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

2005/0265(COD)

27.11.2006

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
eżerċizzju tad-dritt tal-vot ta’ l-azzjonisti f’kumpaniji li jkollhom l-uffiċċju 
reġistrat tagħhom fi Stat Membru u li l-ishma tagħhom huma ammessi għall-
kummerċ f’suq regolat u li temenda d-Direttiva Nru 2004/109/KE
(COM(2005)0685 –  – C6-0003/2006 – 2005/0265(COD))

Rapporteur għal opinjoni(*): Wolf Klinz

(*) Kooperazzjoni iktar mill-qrib - Artikolu 47 tar-Regoli ta' Proċedrua:



PE 371.848v02-00 2/37 AD\631566MT.doc

MT

PA_Legam



AD\631566MT.doc 3/37 PE 371.848v02-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Is-sitwazzjoni

Il-kontroll permezz ta' parteċipazzjoni kbira u attiva ta' l-azzjonisti fil-laqgħat ġenerali hu 
essenzjali għat-tmexxija korporattiva effettiva. Dan il-kontroll effettiv qiegħed f'risku 
minħabba l-parteċipazzjoni baxxa fil-laqgħat ġenerali. Waħda mir-raġunijiet prinċipali għal
dan hija l-proporzjon dejjem akbar ta' investituri barranin li għandhom ishma u li jkollhom 
jegħlbu diversi ostakli sabiex jattendu l-laqgħa ġenerali. L-ewwelnett, l-azzjonisti normalment 
iżommu t-titoli tagħhom permezz ta' ktajjen ta' intermedjarji f'ġurisdizzjonijiet differenti.
Għaldaqstant, hu diffiċli u jqum il-flus li wieħed jikseb aċċess f'waqtu għall-informazzjoni u 
biex wieħed jeżerċita d-dritt tal-vot billi jew ikun preżenti hu stess jew billi jaħtar persuna 
floku bi prokura filwaqt li jirrispetta r-rekwiżiti nazzjonali legali speċifiċi. It-tieni nett, l-
obbligu li jiġu bblukkati l-ishma tagħmel il-parteċipazzjoni f'laqgħa ġenerali inqas attraenti.

2. Il-proposta tal-Kummissjoni

Sabiex tiġi ffaċilitata u tiżdied il-parteċipazzjoni ta' l-azzjonisti fil-laqgħat ġenerali f'kuntest 
transkonfinali, li bħala riżultat iżżid ir-responsabiltà tal-kumpanija lejn s-sidien tagħha u 
tippromwovi Suq Uniku, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi ħames miżuri:

a) Li jiġi żgurat li l-laqgħat ġenerali kollha jissejħu minn qabel biżżejjed;
b) Li tiġi sostitwita kull forma ta' bblukkar ta' l-ishma b'sistema bbażata fuq id-data ta' 

reġistrazzjoni;
c) Li jitneħħew l-ostakli legali kollha għall-parteċipazzjoni b’mezz elettroniku fil-laqgħat 

ġenerali.
d) Li jingħata d-dritt lill-azzjonisti li jistaqsu mistoqsijiet orali jew bil-miktub (inklużi 

mezzi elektroniċi) waqt u qabel il-laqgħa ġenerali;
e) Li tiġi offruta lill-azzjonisti li m'humiex residenti l-possibiltà ta' votazzjoni permezz ta' 

prokura, tal-posta jew permezz ta' mezzi elettroniċi.

3. Il-pożizzjoni tar-rapporteur għal opinjoni

Ir-rapporteur għal opinjoni jilqa' l-objettivi u l-istrumenti tad-Direttiva proposta, imma 
jikkunsidra li huma meħtieġa l-bidliet li ġejjin:

3.1 Miżura (a): L-avviż tal-laqgħa

Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet infurmati, l-azzjonisti għandu jkollhom data, 
aġenda u d-dokumenti relevanti minn qabel sew. Għaldaqstant, l-introduzzjoni ta' perjodu 
minimu ta' avviż hija strument effettiv. Dan l-avviż m'għandux biss jitqiegħed fil-websajt tal-
kumpanija, imma għandu wkoll jintbagħat lid-depożitorju tat-titoli, li hu, speċjalment fil-każ 
ta' ishma anonimi, l-ewwel rabta fil-katina bejn il-kumpanija u l-azzjonist. Fil-każ ta' ishma 
reġistrati, l-avviż għandu jintbagħat direttament lill-azzjonist jew lin-nominat irreġistrat. Barra 
minn hekk, għandu jkun hemm distinzjoni bejn il-laqgħat ġenerali annwali u l-laqgħat 
ġenerali straordinarji li jissejħu għal skopijiet differenti u bi gradi differenti ta' urġenza.
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3.2 Miżura (b): Data ta' reġistrazzjoni minflok bblukkar ta' ishma

Is-sostituzzjoni ta' l-ibblukkar ta' l-ishma b'sistema ta' data ta' reġistrazzjoni hija pass 
fundamentali. Sistema bħal din għandha tipprovdi għal data ta' reġistrazzjoni li tkun kemm 
jista' jkun qrib il-laqgħa ġenerali u għal perjodu ta' żmien biżżejjed bejn l-avviż tal-laqgħa 
ġenerali u d-data ta' reġistrazzjoni sabiex l-azzjonisti (istituzzjonali) jkunu jistgħu jiġbru lura 
l-ishma mislufa. Barra minn hekk, minħabba d-differenzi strutturali bejn l-ishma anonimi u l-
ishma reġistrati, l-Istati Membri għandhom ikunu permessi li jiffissaw dati ta' reġistrazzjoni 
differenti għal dawn iż-żewġ tipi ta' ishma.

3.3 Miżura (c): Parteċipażżjoni permezz ta' mezzi elettroniċi

Il-possibiltà li wieħed jipparteċipa permezz ta' mezzi elettroniċi, eż. biex iżid punti fl-aġenda, 
biex iressaq riżoluzzjonijiet, biex jagħmel mistoqsijiet, biex jivvota eċċ., tista' żżid b'mod 
sostanzjali l-parteċipazzjoni fil-laqgħat ġenerali. Madankollu, skond id-daqs u l-possibiltajiet 
tekniċi, il-kumpaniji għandhom ikunu liberi fid-deċiżjoni tagħhom jekk jagħmlux użu mill-
mezzi elettroniċi jew le.

3.4 Miżura (d): Id-dritt li wieħed jistaqsi

Id-dritt li wieħed jagħmel mistoqsijiet hu kruċjali biex l-azzjonisti jkunu jistgħu jieħdu 
deċiżjonijiet infurmati. Madankollu, il-kumpaniji għandhom ikunu jistgħu jipproteġu lilhom 
infushom kontra l-abbuż ta' dan id-dritt. Bħala konsegwenza, l-azzjonijisti għandu jkollhom 
id-dritt li jagħmlu mistoqsijiet orali waqt il-laqgħa ġenerali u, jekk dan ikun provdut mill-
kumpanija, jistgħu jugħmlu użu minn mezzi elettroniċi. Bil-kontra ta' dan, l-Istati Membri 
m'humiex obbligati li jippermettu mistoqsijiet bil-miktub qabel il-laqgħa.  Barra minn hekk, 
il-kumpaniji għandhom jirrispondu biss għall-mistoqsijiet b'mod orali fid-data tal-laqgħa u 
m'għandhomx ikunu obbligati li jippubblikaw it-tweġibiet fil-websajt tagħhom.

3.5 Miżura (e): Votazzjoni bi prokura

Ir-Rapporteur għal opinjoni jappoġġja l-prinċipju li m'għandu jkun hemm l-ebda restrizzjoni 
rigward il-persuna li tista' tingħata prokura. Madankollu, sabiex jiġu evitati kunflitti ta' 
interess, l-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jagħżlu l-miżuri xierqa biex 
jirrestrinġu d-drittijiet tad-detenturi ta' prokura.

3.6 Ir-relazzjonijiet bejn l-azzjonist, l-intermedjarju u l-kumpanija

L-objettiv għandu jkun li l-azzjonist ekonomiku, jiġifieri l-persuna li tkun għamlet id-
deċiżjoni dwar l-investiment u li jkollha r-responsablità tar-riskji marbuta ma' l-ishma, għandu 
jikkontrolla l-eżerċitar tad-drittijiet tiegħu li jivvota. Minħabba d-differenzi kbar bejn is-
sistemi nazzjonali ta' appartenenza ta' l-ishma, ir-rapporteur għal opinjoni mhux se jipproponi 
definizzjoni ta' l-imsejjaħ "investitur aħħari". Madankollu, hu jenfasizza li l-intermedjarji li 
ma jkunux azzjonisti legali għandhom jeżerċitaw biss id-drittijiet li jivvotaw fil-qafas 
kuntrattwali ġenerali tagħhom mal-klijent u għandhom isegwu l-istruzzjonijiet dwar l-ivvutar 
jekk il-klijent ikun ħariġhom. Jekk l-intermedjarju ma jkunx l-aħħar element fil-katina bejn l-
azzjonist u l-kumpanija, dan għandu jgħaddi l-istruzzjonijiet dwar l-ivvutar lill-intermedjarju 
li jmiss. 
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill- Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
TITOLU

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-
vot mill-azzjonisti ta' kumpaniji li 
għandhom l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fi 
Stat Membru u li l-ishma tagħhom huma 
ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u li 
temenda d-Direttiva 2004/109/KE

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar l-eżerċizzju ta' ċerti drittijiet
ta' l-azzjonisti ta' kumpaniji kkwotati

Emenda 2
PREMESSA 3

(3) Id-detenturi ta’ ishma li għandhom id-
drittijiet tal-vot għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw dawn id-drittijiet peress illi dawn 
huma riflessi fil-prezz li jkollu jitħallas 
għall-akkwist ta’ l-ishma. Barra minn hekk, 
il-kontroll effettiv ta’ l-azzjonist huwa pre-
rekwiżit għal tmexxija korporattiva soda u 
għalhekk għandu jkun faċilitat u mħeġġeġ.
Għalhekk huwa neċessarju li jiġu adottati 
miżuri biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-
Istati Membri għal dan il-għan. Għandhom 
jitneħħew l-ostakli li jżommu lill-azzjonisti 
milli jivvutaw, bħalma hu l-eżerċizzju ta' 
drittijiet tal-vot suġġetti għall-ibblukkar ta' l-
ishma mill-azzjonist. Madankollu, din id-
direttiva ma taffettwax il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja eżistenti dwar unitajiet 
maħruġa minn intrapriżi ta' investiment 
kollettiv jew dwar unitajiet akkwistati jew

(3) Id-detenturi ta’ ishma li jagħtu d-drittijiet 
tal-vot għandhom ikunu jistgħu jeżerċitaw 
dawn id-drittijiet peress illi dawn huma 
riflessi fil-prezz li jkollu jitħallas għall-
akkwist ta’ l-ishma. Barra minn hekk, il-
kontroll effettiv ta’ l-azzjonist huwa pre-
rekwiżit għal tmexxija korporattiva soda u
għalhekk għandu jkun faċilitat u mħeġġeġ.
Għalhekk huwa neċessarju li jiġu adottati 
miżuri biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-
Istati Membri għal dan il-għan. Għandhom 
jitneħħew l-ostakli li jżommu lill-azzjonisti 
milli jivvutaw, bħalma hu l-eżerċizzju ta' 
drittijiet tal-vot suġġetti għall-ibblukkar ta' l-
ishma waqt ċertu perjodu qabel il-laqgħa.
Madankollu, din id-direttiva ma taffettwax 
il-leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti dwar 
unitajiet maħruġa minn impriżi ta' 
investiment kollettiv jew dwar unitajiet 

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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mibjugħa f'intrapriżi bħal dawn. akkwistati jew mibjugħa f'impriżi bħal dawn.

Emenda 3
PREMESSA 4

(4) Il-leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti fil-
preżent mhix biżżejjed biex dan l-għan 
jintlaħaq. Id-Direttiva 2004/109/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' 
Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tar-
rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu 
x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li 
t-titoli tagħhom huma ammessi għall-
kummerċ f'suq regolat u li temenda d-
Direttiva 2001/34/KE timponi li l-emittenti 
jagħmlu disponibbli ċerta informazzjoni u 
dokumenti rilevanti għal-laqgħat ġenerali 
iżda din l-informazzjoni u dawn id-
dokumenti għandhom ikunu disponibbli fl-
Istat Membru ta’ l-emittent. Barra dan, id-
Direttiva 2001/34/KE tiffoka fuq l-
informazzjoni li l-emittenti għandhom 
jiżvelaw lis-suq u għalhekk ma tittrattax 
mal-proċess tal-vot ta’ l-azzjonist innifsu.

(4) Il-leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti fil-
preżent mhix biżżejjed biex tiffaċilita l-
eżerċitar tad-drittijiet ta' l-azzjonisti fir-
rigward tal-laqgħat ġenerali f'kuntest 
transkonfinali. Id-Direttiva 2004/109/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 
ta' Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni 
tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu 
x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li 
t-titoli tagħhom huma ammessi għall-
kummerċ f'suq regolat u li temenda d-
Direttiva 2001/34/KE timponi obbligu fuq l-
emittenti biex jagħmlu disponibbli ċerti
informazzjoni u dokumenti rilevanti għal-
laqgħat ġenerali iżda din l-informazzjoni u 
dawn id-dokumenti għandhom ikunu 
disponibbli fl-Istat Membru ta’ l-emittent.
Barra dan, id-Direttiva 2001/34/KE tiffoka 
fuq l-informazzjoni li l-emittenti għandhom 
jiżvelaw lis-suq u għalhekk ma tittrattax 
mal-proċess tal-vot ta’ l-azzjonist innifsu.

Ċerti standards minimi għandhom 
għalhekk jiġu introdotti bil-ħsieb li jħarsu 
l-investituri u li jippromwovu l-eżerċizzju li 
jimxi ħarir u b'mod effettiv tad-drittijiet ta' 
l-azzjonisti marbuta ma’ ishma ta' 
votazzjoni. Fir-rigward ta' drittijiet barra d-
dritt tal-vot, l-Istati Membri huma liberi li 
jestendu l-applikazzjoni ta' dawn l-
istandards minimi għal ishma mingħajr vot 
sal-punt li dan m'huwiex diġà l-każ.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
proċeduri effiċjenti, trasparenti, sempliċi u 
li wieħed jiflaħ għalihom biex jiġi żgurat li 
l-azzjonisti jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet 
mogħtija lilhom permezz ta' din id-Direttiva 
u biex jiġi żgurat li l-kumpaniji 
jikkonformaw ma' l-obbligi tagħhom.
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Emenda 4
PREMESSA 5

(5) Proporzjonijiet sinifikanti ta’ ishma 
f’kumpaniji Ewropej ikkwotati huma 
miżmuma minn azzjonisti li m’humiex 
residenti fl-Istat Membri fejn il-kumpaniji li 
tagħhom huma azzjonisti għandhom l-
uffiċċju reġistrat tagħhom. L-azzjonisti 
mhux residenti għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom fir-rigward 
tal-laqgħa ġenerali faċilment daqs azzjonisti 
li r-residenza tagħhom hija fl-Istat Membru 
fejn il-kumpanija jkollha l-uffiċċju reġistrat 
tagħha. Dan jirrikjedi li jitneħħew l-ostakli 
eżistenti li jxekklu l-aċċess ta’ azzjonisti 
mhux residenti għall-informazzjoni rilevanti 
għal-laqgħa ġenerali u għall-eżerċizzju tad-
dritt tal-vot mingħajr ma jattendu fiżikament 
għal-laqgħa ġenerali. It-tneħħija ta’ dawn l-
ostakli għandha tkun ta’ benefiċċju wkoll 
għall-azzjonisti residenti li ma jattendux, jew 
li ma jistgħux jattendu, għal-laqgħa ta’ l-
azzjonisti.

(5) Proporzjonijiet sinifikanti ta' ishma 
f'kumpaniji kkwotati huma miżmuma minn 
azzjonisti li m'humiex residenti fl-Istat 
Membru fejn il-kumpanija għandha l-
uffiċċju reġistrat tagħha. L-azzjonisti mhux 
residenti għandhom ikunu jistgħu jeżerċitaw 
id-drittijiet tagħhom fir-rigward tal-laqgħa 
ġenerali faċilment daqs azzjonisti li r-
residenza tagħhom hija fl-Istat Membru fejn 
il-kumpanija jkollha l-uffiċċju reġistrat 
tagħha. Dan jirrikjedi li jitneħħew l-ostakli 
eżistenti li jxekklu l-aċċess ta’ azzjonisti 
mhux residenti għall-informazzjoni rilevanti 
għal-laqgħa ġenerali u għall-eżerċizzju tad-
dritt tal-vot mingħajr ma jattendu fiżikament 
għal-laqgħa ġenerali. It-tneħħija ta’ dawn l-
ostakli għandha tkun ta’ benefiċċju wkoll 
għall-azzjonisti residenti li ma jattendux, jew 
li ma jistgħux jattendu, għal-laqgħa 
ġenerali.

Emenda 5
PREMESSA 6

(6) L-azzjonisti għandhom ikunu jistgħu 
jitfgħu voti infurmati fil-laqgħa ta’ l-
azzjonisti, jew qabilha, irrispettivament 
minn fejn joqogħdu. L-azzjonisti kollha 
għandu jkollhom biżżejjed żmien biex 
jikkunsidraw id-dokumenti maħsuba li jiġu 
ppreżentati fil-laqgħa ġenerali u biex 
jiddeterminaw il-mod kif jivvutaw l-ishma 
tagħhom. Għal dan l-għan, għandu jingħata 
avviż minn qabel biżżejjed u lill-azzjonisti 
għandha tingħatalhom fil-ħin l-
informazzjoni kompluta li tkun ser tiġi 
ppreżentata fil-laqgħa ġenerali għall-
approvazzjoni. Fil-prinċipju l-azzjonisti 
għandu jkollhom ukoll il-possibbiltà li jżidu 
punti ma’ l-aġenda tal-laqgħa, li jressqu 
riżoluzzjonijiet u li jistaqsu mistoqsijiet li 
jkollhom x’jaqsmu mal-punti fuq l-aġenda.
Għandhom jiġu esplojtati l-possibbiltajiet li

(6) L-azzjonisti għandhom ikunu jistgħu 
jitfgħu voti infurmati fil-laqgħa ġenerali, 
jew qabilha, irrispettivament minn fejn 
joqogħdu. L-azzjonisti kollha għandu 
jkollhom biżżejjed żmien biex jikkunsidraw 
id-dokumenti maħsuba li jiġu ppreżentati fil-
laqgħa ġenerali u biex jiddeterminaw il-mod 
kif jivvutaw l-ishma tagħhom. Għal dan l-
għan, għandu jingħata avviż fil-ħin tal-
laqgħa ġenerali u lill-azzjonisti għandha 
tingħatalhom l-informazzjoni kompluta li 
tkun ser tiġi ppreżentata fil-laqgħa ġenerali.
Fil-prinċipju l-azzjonisti għandu jkollhom 
ukoll il-possibiltà li jżidu punti ma’ l-aġenda 
tal-laqgħa u li jressqu riżoluzzjonijiet dwar
punti fuq dik l-aġenda, bla ħsara għal regoli 
li jikkonċernaw ir-restrizzjoni tad-
distribuzzjoni ta' materjal illegali u li 
jinfama u l-kapaċità tal-kumpaniji biex 
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joffru t-teknoloġiji moderni biex l-
informazzjoni tkun disponibbli u aċċessibbli
mill-ewwel, anke bl-iskop li l-informazzjoni 
dwar ir-riżultati tal-votazzjoni jsiru 
disponibbli wara l-laqgħa ġenerali.

jirrifjutaw li jqassmu materjal bħal dan. It-
teknoloġiji moderni jippermettu kemm li l-
informazzjoni tkun disponibbli mill-ewwel 
qabel u wara l-laqgħa ġenerali u kif ukoll 
parteċipazzjoni attiva f'laqgħa ġenerali 
mingħajr il-bżonn ta' preżenza fiżika.
Teknoloġiji bħal dawn għandhom jiġu 
esplojtati. Din id-Direttiva tassumi li l-
kumpaniji kkwotati kollha diġà għandhom 
sit ta' l-Internet.

Emenda 6
PREMESSA 6 A (ġdida)

(6a) Biex tiżdied il-parteċipazzjoni ta' l-
azzjonisti fil-laqgħat ġenerali u biex l-
azzjonisti jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet 
infurmati, għandhom ikunu jistgħu jifhmu 
l-konvokazzjoni u t-testi ppreżentati fil-
laqgħa ġenerali. Il-Kummissjoni għalhekk 
għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet li 
jikkonċernaw il-lingwi użati filwaqt li fl-
istess ħin tevita piżijiet għal kumpaniji 
kkwotati li huma iżgħar jew kumpaniji li la 
għandhom bażi ta' azzjonisti barranin 
wiesgħa u l-anqas ma huma qed ifittxu 
b'mod attiv investiment barrani. Il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-
Parlament Ewropew dwar din il-kwistjoni u 
għandha tippreżenta r-riżultati tagħha 
f'rakkomandazzjoni fi żmien sitt xhur wara 
l-adozzjoni ta' din id-Direttiva.

Emenda 7
PREMESSA 6 B (ġdida)

(6a) Il-laqgħa ġenerali annwali tal-
kumpanija hija l-opportunità prinċipali li 
fiha l-bord ta' diretturi jagħti rendikont lill-
azzjonisti tat-twettiq tiegħu fl-immaniġjar 
ta' l-affarijiet tal-kumpanija. Dan għandu 
jkun rifless fin-natura u l-kondotta ta' dik 
il-laqgħa, li għandhom jipprovdu lill-
azzjonisti b'opportunità li jqajmu 
kwistjonijiet relatati mat-tmexxija tal-
kumpanija. M'għandhiex teżisti l-ebda 
opportunità bħal din waqt laqgħat ġenerali 
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oħrajn mitluba mill-kumpanija, li s-soltu 
jiġu meħtieġa li jiksbu l-kunsens 
neċessarju ta' l-azzjonisti għal aspetti ta' 
tranżazzjoni speċifika jew ta' eżerċizzju 
finanzjarju u li għalih ma jidhirx li hu 
xieraq li jkun hemm reviżjoni usa' ta' l-
ansjetajiet ta' l-azzjonisti. Madankollu, 
minoranza ta' azzjonisti għandha tkun 
kapaċi titlob laqgħa ġenerali jekk huwa 
maħsub li din ir-reviżjoni usa' ta' l-
ansjetajiet ta' l-azzjonisti hija xierqa fil-
perjodu bejn il-laqgħat ġenerali annwali.

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi ċċarata d-distinzjoni importanti bejn il-laqgħat ġenerali annwali tal-kumpaniji u 
laqgħat ġenerali oħra (laqgħat ġenerali straordinarji) u d-differenza fl-iskop taż-żewġ tipi ta' 
laqgħat.

Emenda 8
PREMESSA 6 C (ġdida)

(6c) Sabiex tiġi żgurata votazzjoni ġenwina 
ta' l-azzjonist u biex jiġi evitat l-użu ħażin 
tad-drittijiet tal-votazzjoni marbuta ma' 
ishma li huma mislufa minn investituri 
istituzzjonali għal skopijiet finanzjarji, il-
Kummissjoni għandha tevalwa l-prattiki ta' 
self ta' titoli u l-effetti tagħhom fuq il-
governanza korporattiva, tikkonsulta mal-
Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni, u 
tippreżenta rakkomandazzjoni fi żmien sitt 
xhur minn wara l-adozzjoni ta' din id-
Direttiva, fl-ispirtu tal-Kodiċi ta' l-Aħjar 
Prattika ta' Self ta' Stokk tan-Newterk 
Internazzjonali tal-Governanza 
Korporattiva ta' Ottubru 2005.

Emenda 9
PREMESSA 6 D (ġdida)

(6d) Fil-prinċipju kull azzjonist għandu 
jkollu l-possibiltà li jistaqsi mistoqsijiet 
relatati mal-punti fuq l-aġenda ta' laqgħa 
ġenerali u li jirċievi tweġiba għalihom.

Emenda 10
PREMESSA 7
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(7) L-azzjonisti għandu jkollhom għażla ta’ 
mezzi sempliċi biex jitfgħu l-vot tagħhom 
mingħajr ma jattendu l-laqgħa ta’ l-
azzjonisti. Votazzjoni mingħajr ma wieħed 
jattendi l-laqgħa ġenerali fiżikament 
m’għandhiex tkun suġġetta għal limiti 
lilhinn minn dawk meħtieġa għall-verifika 
ta’ l-identità u għas-sigurtà tal-
komunikazzjonijiet. Il-limitazzjonijiet 
eżistenti u l-ostakli amministrattivi li 
jagħmlu l-votazzjoni mill-bogħod jew bi 
prokura diffiċli u għalja għandhom 
jitneħħew.

(7) Il-kumpaniji m'għandhom jaffaċċjaw l-
ebda xkiel biex joffru lill-azzjonisti 
tagħhom kwalunkwe mezz ta' 
parteċipazzjoni elottronika f'laqgħa 
ġenerali. Votazzjoni mingħajr ma wieħed 
jattendi l-laqgħa ġenerali fiżikament, kemm
jekk b'korrispondenza jew b' mezzi 
elettroniċi, m’għandhiex tkun suġġetta għal 
limiti lilhinn minn dawk meħtieġa għall-
verifika ta’ l-identità u għas-sigurtà tal-
komunikazzjonijiet.

Emenda 11
PREMESSA 7 A (ġdida)

(7a) Governanza korporattiva tajba 
tirrikjedi proċess ta' votazzjoni permezz ta' 
prokura li jimxi ħarir u b'mod effettiv.
Għalhekk għandhom jitneħħew il-
limitazzjonijiet u l-isfurzar eżistenti li 
jagħmlu l-votazzjoni permezz ta' prokura 
ingombranti u għalja. Iżda governanza 
korporattiva tajba tirrikjedi wkoll 
salvagwardji adegwati kontra abbuż 
possibbli tal-votazzjonijiet permezz ta' 
prokura. Għalhekk, id-detentur ta' prokura 
għandu jkun marbut li josserva kwalunkwe 
istruzzjoni li huwa seta' rċieva mill-
azzjonist, u l-Istati Membri għandu 
jkollhom l-opportunità li jintroduċu miżuri 
xierqa biex jiġi żgurat li d-detentur ta' 
prokura ma jfittixx interessi oħra għajr 
dawk ta' l-azzjonist, tkun xi tkun ir-raġuni 
li qajmet il-kunflitt ta' l-interessi. Miżuri 
kontra abbuż possibbli jistgħu b'mod 
partikolari, jikkonsistu minn sistemi li l-
Istati Membri jistgħu jadottaw sabiex 
jirregolaw l-attività ta' persuni li jieħdu 
sehem attiv fil-ġbir ta' prokuri jew li fil-fatt 
ġabru iżjed minn ċertu numru sinifikanti 
ta' prokuri, l-aktar biex jiġi żgurat livell 
adegwat ta' affidabilità u trasparenza. L-
azjonisti għandhom dritt bla rbit taħt din 
id-Direttiva li jaħtru persuni bħal dawn 
bħala detenturi ta’ prokura biex jattendu u 
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jivvotaw fil-laqgħat ġenerali f'isimhom.
Madankollu, din id-Direttiva ma taffetwa l-
ebda regola jew sanzjoni li l-Istati Membri 
jistgħu jimponu fuq persuni bħal dawn fejn 
il-voti jkunu mitfugħin permezz ta' użu 
qarrieqi tal-prokuri miġbura. Barra minn 
hekk, din id-Direttiva ma timponi l-ebda 
obbligazzjoni fuq il-kumpaniji biex 
jivverifikaw li d-detenturi ta' prokura 
jitfgħu l-voti skond l-istruzzjonijiet ta' 
votazzjoni ta' l-azzjonisti li jkunu 
ħatruhom.

Emenda 12
PREMESSA 7 B (ġdida)

(7b) Ir-riżultati tal-votazzjoni għandhom 
jiġu stabbiliti permezz ta' metodi li 
jirriflettu mill-iktar qrib possibbli l-
intenzjonijiet tal-votazzjoni kollha 
mistqarra mill-azzjonisti, u għandhom jiġu 
ppubblikati wara l-laqgħa ġenerali, għall-
inqas fuq is-sit ta' l-Internet tal-kumpanija.

Ġustifikazzjoni

Il-kredibilità tirrikjedi li l-azzjonisti jkunu jistgħu jaraw ix-xewqat u l-intenzjonijiet tagħhom, 
kif espressi fil-votazzjoni tagħhom, riflessi sew fir-riżultati u dawn ir-riżultati għandhom jiġu 
ppubbliċizzati b'mod trasparenti.

Emenda 13
ARTIKOLU 1, PARAGRAFU 1

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi rekwiżiti fir-
rigward ta' l-eżerċizzju tad-dritt tal-vot fil-
laqgħat ġenerali ta' emittenti li jkollhom l-
uffiċċju reġistrat tagħhom fi Stat Membru u 
li l-ishma tagħhom huma ammessi għall-
kummerċ f’suq regolat.

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi rekwiżiti fir-
rigward ta' l-eżerċizzju ta' ċerti drittijiet ta' 
l-azzjonisti marbuta ma' ishma ta' 
votazzjoni fir-rigward tal-laqgħat ġenerali ta' 
kumpaniji li jkollhom l-uffiċċju reġistrat 
tagħhom fi Stat Membru u li l-ishma 
tagħhom huma ammessi għall-kummerċ 
f’suq regolat li jinsab jew li jopera fi Stat 
Membru.

Emenda 14
ARTIKOLU 1, PARAGRAFU 1 A (ġdid)
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1a. L-Istat Membru kompetenti biex 
jirregola l-kwistjonijiet koperti minn din id-
Direttiva għandu jkun l-Istat Membru li fih 
il-kumpanija jkollha l-uffiċċju reġistrat 
tagħha, u r-referenzi għal-'liġi applikabbli' 
huma referenzi għal-liġi ta' dak l-Istat 
Membru.

Emenda 15
ARTIKOLU 1, PARAGRAFU 2

2. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw minn din 
id-Direttiva emittenti li jkunu:

2. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw minn l-
ambitu ta' din id-Direttiva dawn it-tipi ta' 
kumpaniji:

(i) impriżi ta’ investiment kollettiv tat-tip 
korporattiv fit-tifsira ta’ l-Artikolu 1(2) tad-
Direttiva 85/611/KEE u

(i) impriżi ta’ investiment kollettiv fit-tifsira 
ta’ l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 
85/611/KEE;

(ii) impriżi li l-għan uniku tagħhom huwa l-
investiment kollettiv ta’ kapital provdut 
mill-pubbliku, li joperaw fuq il-prinċipju tal-
firxa tar-riskju u li ma jfittxux li jieħdu 
kontroll legali jew maniġerjali fuq l-
emittenti ta' l-investimenti sottostanti 
tagħhom, sakemm dawn l-impriżi ta’ 
investiment kollettiv ikunu awtorizzati u 
suġġetti għas-sorveljanza ta’ l-awtoritajiet 
kompetenti u li dawn ikollhom depożitarju li 
jeżerċita funzjonijiet ekwivalenti għal dawk 
taħt id-Direttiva 85/611/KEE.

(ii) impriżi li l-għan uniku tagħhom huwa l-
investiment kollettiv ta’ kapital provdut 
mill-pubbliku, li joperaw fuq il-prinċipju tal-
firxa tar-riskju u li ma jfittxux li jieħdu 
kontroll legali jew maniġerjali fuq l-
emittenti ta' l-investimenti sottostanti 
tagħhom, sakemm dawn l-impriżi ta’ 
investiment kollettiv ikunu awtorizzati u 
suġġetti għas-sorveljanza ta’ l-awtoritajiet 
kompetenti u li dawn ikollhom depożitarju li 
jeżerċita funzjonijiet ekwivalenti għal dawk 
taħt id-Direttiva 85/611/KEE; u

(iii) għaqdiet kooperattivi.

Emenda 16
ARTIKOLU 2, PUNT (A)

(a) ‘emittent’ tfisser entità ġuridika 
rregolata mil-liġi pubblika jew privata, 
inkluż stat, li l-ishma tagħha jkunu 
ammessi għall-kummerċ f'suq regolat;

imħassar

Ġustifikazzjoni

It-terminu 'emittent' qed tiġi sostitwita bit-terminu 'kumpanija' matul id-Direttiva kollha 
sabiex jiġi enfasizzat il-karattru tagħha ta' liġi dwar il-kumpaniji f'kuntrast mal-karattru ta' 
liġi dwar is-suq kapitali tad-Direttiva 2004/109/KE (Direttiva dwar l-armonizzazzjoni tar-
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rekwiżiti ta' trasparenza). Barra minn dan, l-istati ma jistgħux jitniżżlu fis-sehem għalhekk ir-
refernza għall-istat għandha titħassar.

Emenda 17
ARTIKOLU 2, PUNT (C)

(c) ‘azzjonist’ tfisser kull persuna naturali 
jew entità ġuridika rregolata mil-liġi 
pubblika jew privata detentriċi ta’:

(c) ‘azzjonist’ tfisser persuna naturali jew 
ġuridika li tkun rikonoxxuta bħala 
azzjonista skond il-liġi applikabbli;

(i) ishma ta’ l-emittent f’isimha u għaliha;
(ii) ishma ta’ l-emittent f’isimha, iżda 
tirrappreżenta persuna naturali jew entità 
ġuridika oħra;

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' azzjonist tvarja b'mod estrem bejn l-Istati Membri. Il-modifika proposta 
tippermetti lill-Istati Membri li jżommu s-sistema tagħhom ta' appartenenza ta' ishma u ma 
timponix xi rekwiżit ġdid li jista' jaffettwa d-definizzjoni nazzjonali ta' azzjonist.

Emenda 18
ARTIKOLU 2, PUNT (C A) (ġdid)

(ca) 'azzjonist residenti' tfisser azzjonist li li 
ġeneralment ikollu r-residenza tiegħu, li 
jkollu l-uffuċċju reġistrat tiegħu jew li 
jkollu post ieħor ta' negozju fl-Istat 
Membru li fih il-kumpanija għandha l-
uffiċċju reġistrat tagħha;
Azzjonisti li ma jissodisfax waħda minn 
dawn il-kriterji huma meqjusa bħala 
'azzjonisti mhux residenti'.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4 jipprovdi għal trattament ugwali ta' azzjonisti residenti u dawk mhux residenti.

Emenda 19
ARTIKOLU 2, PUNT (C D) (ġdid)
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(cd) 'mezzi elettroniċi' huma mezzi ta' 
tagħmir elettroniku għall-ipproċessar 
(inkluża l-kompressjoni diġitali), il-ħżin u t-
trażmissjoni ta' dejta, li jkunu jużaw 
wajers, radju, teknoloġiji ottiċi, jew kull 
mezz elettromanjetiku ieħor;

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' "mezzi elettroniċi" qed tittieħed mid-Direttiva 2004/109/KE (Direttiva dwar 
l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza).

Emenda 20
ARTIKOLU 2, PUNT (E)

(e) ‘prokura’ tfisser l-għoti ta’ setgħa mill-
azzjonist lil persuna naturali jew entità
ġuridika biex din teżerċita id-drittijiet, 
x’uħud jew kollha, ta’ l-azzjonist fil-laqgħa
ġenerali f’ismu/isimha u għalih(a);

(e) ‘prokura’ tfisser l-għoti ta’ setgħa mill-
azzjonist lil persuna naturali jew ġuridika 
biex din teżerċita d-drittijiet, x’uħud jew 
kollha, ta’ l-azzjonist f'laqgħa ġenerali 
f’ismu;

Emenda 21
ARTIKOLU 2, PUNT (F)

(f) ‘kont omnibus’ tfisser kont ta’ titoli fejn 
it-titoli jistgħu jinżammu f’isem persuni 
naturali jew entitajiet ġuridiċi differenti.

imħassar

Emenda 22
ARTIKOLU 2, PUNT (F A) (ġdid)

(fa) "bil-miktub" tfisser kwalunkwe format 
ta' test tekniku li jiżgura li l-informazzjoni 
miżmuma f'messaġġ tibqa' mwaħħla hemm 
b'mod permanenti;

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni tat-terminu "bil-miktub" huwa neċessarju għax f'ċertu Stati Membri "bil-miktub" 
hija ekwivalenti għal "iffirmata bl-idejn". Għal din id-Direttiva, dan ikun ifisser li l-ħatra ta' 
prokura u li titħabbar lill-kumpanija, per eżempju li għandu jsir bil-miktub, ma setax isir 
permezz ta' l-użu ta' pjattaforma sikura ta' l-internet jew b'fax li mhijiex l-intenzjoni.

Emenda 23
ARTIKOLU 3
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Rekwiżiti nazzjonali aktar stretti Rekwiżiti nazzjonali aktar stretti jew 
addizzjonali

L-Istati Membri jistgħu jimponu fuq l-
emittenti, li għandhom l-uffiċċju reġistrat 
fit-territorju tagħhom, rekwiżiti aktar stretti 
minn dawk stipulati f’din id-Direttiva.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu rekwiżiti
aktar stretti jew addizzjonali minn dawk 
stipulati f’din id-Direttiva sakemm dawn ir-
rekwiżiti jkollhom l-effett li jiffaċiliitaw 
iżjed milli jxekklu l-eżerċizzju tad-drittijiet 
ta' l-azzjonisti.

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva proposta hi bbażata fuq approċċ minimu ta' armonizzazzjoni u tipprova tiffaċilita 
l-eżerċitar tad-drittijiet ta' l-azzjonisti. Jistgħu jiddaħħlu mhux biss rekwiżiti nazzjonali iktar 
stretti, imma wkoll addizzjonali, għal dan l-iskop.  Kwalunkwe rekwiżit addizzjonali jrid iżid 
il-kapaċità ta' l-azzjonisti biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom iżjed milli jagħmilha 
restrittiva.

Emenda 24
ARTIKOLU 4

L-emittent għandu jiżgura trattament ugwali 
għall-azzjonisti kollha li jkunu fl-istess 
pożizzjoni fir-rigward tal-parteċipazzjoni u l-
votazzjoni fil-laqgħat ġenerali tiegħu.

Il-kumpaniji għandhom jiżguraw trattament 
ugwali għall-azzjonisti residenti u għal 
dawk li m'humiex residenti li jkollhom l-
istess klassi ta' ishma fir-rigward tal-
parteċipazzjoni u l-votazzjoni fil-laqgħat 
ġenerali tagħhom bla ħsara lil kwalunkwe 
sanzjoni jew miżura oħra li tista' tiġi 
applikata skond il-liġi fir-rigward ta' l-
azzjonist mill-kumpanija.

Emenda 25
ARTIKOLU 5, PARAGRAFU 1

1. Bla preġudizzju għall-Artikolu 9(4) tad-
Direttiva 2004/25/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, kull avviż li jsejjaħ 
jlaqqa’ laqgħa ġenerali ma’ l-ewwel sejħa 
għandu jintbagħat mill-emittent mhux 
inqas minn 30 jum kalendarju qabel il-
laqgħa.

1. Bla preġudizzju għall-Artikolu 9(4) u l-
Artikolu 11(4) tad-Direttiva 2004/25/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-kumpanija 
toħroġ il-konvokazzjoni tal-laqgħa ġenerali 
sa mhux iktar tard mill-wieħed u għoxrin 
ġurnata qabel il-jum tal-laqgħa.

L-Istati Membri m'għandhomx bżonn 
japplikaw il-perjodu minimu msemmi fl-
ewwel subparagrafu għat-tieni 
konvokazzjoni jew għal dawk ta' warajha 
ta' laqgħa ġenerali maħruġa għal bżonn ta' 
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kworum meħtieġ minħabba l-ewwel 
konvokazzjoni, sakemm kien hemm 
konformità ma' l-ewwel subparagrafu fl-
ewwel konvokazzjoni, sakemm l-ebda punt 
ġdid ma jkun tqiegħed fl-aġenda u sakemm 
ikunu għaddew ta' l-anqas għaxart ijiem 
bejn il-konvokazzjoni finali u d-data tal-
laqgħa ġenerali.
1 ĠU L 142, 30.4.2004, p. 12

Emenda 26
ARTIKOLU 5, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

1a. Bla ħsara għal rekwiżiti ulterjuri 
għal avviż jew pubblikazzjoni stipulati 
mill-Istati Membri kompetenti, definiti fl-
Artikolu 1(1)a, il-kumpanija għandha 
tkun mitluba li toħroġ il-konvokazzjoni 
msemmija f'paragrafu 1 b'tali mod li jiġi 
żgurat aċċess mgħaġġel għaliha fuq bażi 
mhux diskriminatorja. L-Istat Membru 
għandu jirrikjedi lill-kumpanija biex tuża 
tali mezzi li wieħed jista' jiddependi fuqhom 
b'mod raġonevoli għat-tixrid effettiv ta' 
informazzjoni lill-pubbliku fil-Komunità.
L-Istat Membru ma jistax jimponi obbligu 
biex jintużaw biss mezzi li l-operaturi 
tagħhom huma stabbiliti fit-territorju 
tiegħu.
Jekk kumpanija tista' tidentifika l-ismijiet u 
l-indirizzi ta' l-azzjonisti tagħhom minn 
reġistru preżenti ta' azzjonisti, hija 
għandha tibgħat il-konvokazzjoni lil kull 
wieħed mill-azzjonisti reġistrati tagħha. Il-
kumpaniji li jagħtu lill-azzjonisti l-
opportunità li jirreġistraw l-indirizz ta' l-
email tagħhom jistgħu jibagħtu l-
konvokazzjonijiet permezz ta' posta 
elettronika mingħajr l-ebda obbligazzjoni li 
jerġgħu jibagħtu d-dokument bil-posta.
F'kwalunkwe każ, il-kumpanija ma tistax 
titlob għal kwalunkwe ħlas speċifiku għall-
ħruġ tal-konvokazzjoni bil-mod preskritt.
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Emenda 27
ARTIKOLU 5, PARAGRAFU 2

2. L-avviż imsemmi fil-paragrafu 1 għandu 
jinkludi għallinqas dan li ġej:

2. Il-konvokazjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għandha għallinqas:

(a) indikazzjoni preċiża tal-post, il-ħin u 
abbozz ta’ l-aġenda tal-laqgħa;

(a) tindika b'mod preċiż meta u fejn se ssir 
il-laqgħa ġenerali, u l-aġenda proposta 
għal-laqgħa ġenerali;

(b) deskrizzjoni ċara u preċiża tal-proċeduri 
li l-azzjonisti għandhom iżommu magħhom 
biex ikunu jistgħu jieħdu sehem u jitfgħu l-
vot tagħhom fil-laqgħa ġenerali, inkluż id-
data ta’ reġistrazzjoni applikabbli;

(b) tinkludi deskrizzjoni ċara u preċiża tal-
proċeduri li l-azzjonisti għandhom iżommu 
magħhom biex ikunu jistgħu jieħdu sehem u 
jitfgħu l-vot tagħhom fil-laqgħa ġenerali.
Din tinkludi informazzjoni dwar:
(i) id-drittijiet disponibbli għall-azzjonisti 
skond l-Artikolu 6, sal-punt li dawn jistgħu 
jiġu eżerċitati wara li tkun ħarġet il-
konvokazzjoni, u skond l-Artikolu 9 u l-
limiti ta' żmien li fihom jistgħu jiġu 
eżerċitati drittijiet bħal dawn; din il-
konvokazzjoni tista' tkun limitata biex 
tiddikkjara biss il-limiti ta' żmien li fihom 
jistgħu jiġu eżerċitati dawn id-drittijiet, 
sakemm ikun fiha referenza għal 
informazzjoni aktar dettaljata dwar drittijiet 
bħal dawn li jkunu disponibbli fuq is-sit ta' 
l-Internet tal-kumpanija;
(ii) il-proċedura għal votazzjoni permezz ta' 
prokura, b'mod speċjali l-forom li 
għandhom jintużaw u l-mezzi li permezz 
tagħhom il-kumpanija hija lesta li taċċetta 
notifiki elettroniċi ta' ħatriet ta' prokuri; u
(iii) fejn huwa applikabbli, il-proċedura ta' 
votazzjoni permezz ta' korrispondenza jew 
permezz ta' mezzi elettroniċi.

(c) deskrizzjoni ċara u preċiża tal-mezzi 
disponibbli li permezz tagħhom l-azzjonisti 
jistgħu jieħdu sehem fil-laqgħa ġenerali u 
jitfgħu l-vot tagħhom. B’alternattiva għal 
dan, jista’ jindika minn fejn jista’ jinkiseb 
dan it-tagħif;

(c) fejn huwa applikabbli, dikjarazzjoni tad-
data ta' reġistrazzjoni msemmija fl-Artikolu 
7(2), u tispjega li persuni li huma azzjonisti 
f'dik id-data biss għandu jkollhom id-
drittijiet li jipparteċipaw u li jivvotaw fil-
laqgħa ġenerali;

(d) indikazzjoni dwar minn fejn u kif jista’ 
jinkiseb it-test sħiħ u mhux imqassar tar-
riżoluzzjonijiet u d-dokumenti li jkunu 
maħsuba li jiġu ppreżentati fil-laqgħa 
ġenerali għall-approvazzjoni;

(d) tindika minn fejn u kif jista’ jinkiseb it-
test sħiħ u mhux imqassar tad-dokumenti u
l-abbozzi ta' riżoluzzjoni msemmija fil-
punti (c) u (ca) tal-paragrafu 3;
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(e) indikazzjoni ta’ l-indirizz tas-sit ta’ l-
internet fejn ikun disponibbli t-tagħrif 
imsemmi fil-paragrafu 3.

(e) tindika l-indirizz tas-sit ta' l-internet fejn 
it-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 3 se jkun 
disponibbli.

Emenda 28
ARTIKOLU 5, PARAGRAFU 3

3. Fit-terminu stipulat fil-paragrafu 1, l-
emittenti għandhom itellgħu fuq is-siti ta' l-
internet tagħhom għallinqas l-informazzjoni 
li ġejja:

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
għal perjodu kontinwu li jibda' sa mhux 
aktar tard mill-wieħed u għoxrin ġurnata 
qabel il-ġurnata tal-laqgħa ġenerali u li 
jinkludi l-ġurnata tal-laqgħa, il-kumpanija
għandha tagħmel disponibbli lill-azzjonisti 
tagħha fuq is-siti ta' l-internet tagħha
għallinqas l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-avviż tal-laqgħa msemmi fil-paragrafu 
1;

(a) il-konvokazzjoni msemmija fil-paragrafu 
1a;

(b) in-numru totali ta' ishma u drittijiet tal-
vot;

(b) in-numru totali ta' ishma u drittijiet tal-
vot fid-data tal-konvokazzjoni (inklużi totali 
separati għal kull klassi ta' ishma fejn il-
kapital tal-kumpanija huwa maqsum f'żewġ 
klassijiet ta' ishma jew aktar);

(c) it-testi tar-riżoluzzjonijiet u d-dokumenti 
msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 2;

(c) id-dokumenti li għandhom jiġu 
ppreżentati fil-laqgħa ġenerali;
(ca) abbozz ta' riżoluzzjoni jew, fejn ma tiġi 
proposta l-ebda riżoluzzjoni biex tiġi 
adottata, kumment minn korp kompetenti fi 
ħdan il-kumpanija, magħżul bil-liġi 
applikabbli, għal kull punt fuq l-aġenda 
proposta tal-laqgħa ġenerali; barra minn 
hekk, kwalunkwe abbozz ta' riżoluzzjoni 
mressaq mill-azzjonisti għandu jiġi miżjud 
malli jkun prattikabbli wara li l-kumpanija 
tkun irċevietu;

(d) il-formoli li għandhom jintużaw għall-
vot b'korrispondenza jew bi prokura.

(d) fejn applikabbli, il-formoli li għandhom 
jintużaw għal vot bi prokura u għal vot 
b'korrispondenza, sakemm dawn il-formoli 
jintbagħtu direttament lil kull azzjonist.

B’alternattiva għall-formoli msemmija fil-
punt (d) għandu jkun indikat fuq is-sit fejn u
kif dawn il-formoli jistgħu jinkisbu.

Fejn il-formoli msemmija fil-punt (d) ma 
jistgħux ikunu disponibbli fuq l-Internet 
minħabba raġunijiet tekniċi, il-kumpanija
għandha tindika fuq is-sit tagħha kif dawn 
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il-formoli jistgħu jinkisbu fuq karta. F'dan 
il-każ, il-kumpanija għandha tkun 
meħtieġa tibgħat il-formoli bil-posta u 
mingħajr ħlas lill-kull azzjonist li jitlob biex 
isir hekk.
Fejn, permezz ta' l-Artikoli 9(4) jew 11(4) 
tad-Direttiva 2004/25/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1 , il-konvokazzjoni 
tal-laqgħa ġenerali tinħareġ aktar tard 
mill-wieħed u għoxrin ġurnata qabel il-
laqgħa, il-perjodu speċifikat f'dan il-
paragrafu għandu jitqassar skond dan.
1 ĠU L 142, 30.4.2004, p. 12

Emenda 29
ARTIKOLU 6, PARAGRAFU 1

1. L-azzjonisti, filwaqt li jaġixxu 
individwalment jew kollettivament, għandu 
jkollhom id-dritt li jżidu punti fuq l-aġenda 
tal-laqgħat ġenerali u li jressqu abbozzi ta’ 
riżoluzzjonijiet fil-laqgħat ġenerali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
azzjonisti, filwaqt li jaġixxu individwalment 
jew kollettivament,

(a) għandhom id-dritt li jpoġġu punti fuq l-
aġenda tal-laqgħa ġenerali sakemm kull 
punt bħal dan ikun akkumpanjat 
b'ġustifikazzjoni jew abbozz ta' riżoluzzjoni 
għal adozzjoni fil-laqgħa; u
(b) għandhom id-dritt li jressqu abbozzi ta' 
riżoluzzjonijiet għal punti inklużi jew biex 
jiġu inklużi fuq l-aġenda tal-laqgħa 
ġenerali.

L-Istati Membri jistgħu jiddisponu biex id-
dritt fil-punt (a) jista' jiġi eżerċitat biss fir-
rigward tal-laqgħa ġenerali annwali, 
sakemm l-azzjonisti, filwaqt li jaġixxu 
individwalment jew kollettivament, 
ikollhom id-dritt li jsejħu, jew li jeħtieġu li 
l-kumpanija ssejjaħ, laqgħa ġenerali li 
m'hijiex laqgħa ġenerali annwali b'aġenda 
li tinkludi ta' l-anqas il-punti kollha 
mitluba minn dawn l-azzjonisti.
L-Istati Membri jistgħu jiddisponu biex 
drittijiet bħal dawn jiġu eżerċitati bil-
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miktub (ippreżentati bil-posta jew permezz 
ta' mezzi elettroniċi).

Emenda 30
ARTIKOLU 6, PARAGRAFU 2

2. Fejn id-dritt li wieħed iżid punti fuq l-
aġenda tal-laqgħat ġenerali u li jressaq 
abbozzi ta’ riżoluzzjonijiet fil-laqgħat 
ġenerali jkun suġġett għall-kondizzjoni li l-
azzjonist jew azzjonisti rilevanti jkun(u) 
detentur(i) ta' ammont minimu ta' kapital 
azzjonarju ta' l-emittent, dak il-minimu 
m'għandux ikun aktar min 5% tal-kapital 
azzjonarju ta' l-emittent jew valur nominali 
ta’ EUR 10 miljuni, liema minnhom ikun l-
anqas.

2. Fejn kwalunkwe wieħed mid-drittijiet 
speċifikati fil-paragrafu 1 jiġi suġġett għall-
kondizzjoni li l-azzjonist jew azzjonisti 
rilevanti jkun(u) detentur(i) ta' ammont 
minimu ta' kapital azzjonarju tal-kumpanija, 
dak l-ammont minimu m'għandux ikun aktar 
min 2.5 % tal-kapital azzjonarju.

Emenda 31
ARTIKOLU 6, PARAGRAFU 3

3. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu eżerċitati biżżejjed qabel 
id-data tal-laqgħa ġenerali, sabiex 
jippermettu li l-azzjonisti l-oħra jirċievu jew 
ikollhom aċċess għall-aġenda riveduta jew 
għar-riżoluzzjonijiet proposti qabel il-
laqgħa ġenerali.

3. Kull Stat Membru għandu jiffissa data 
waħda, b'referenza għal numru speċifiku 
ta' ġranet qabel il-laqgħa ġenerali jew il-
konvokazzjoni, sa meta l-azzjonisti jistgħu 
jeżerċitaw id-dritt imsemmi fil-paragrafu 
1(a). Bl-istess mod, kull Stat Membru jista' 
jiffissa data sa meta l-azzjonisti jistgħu 
jeżerċitaw id-dritt imsemmi fil-paragrafu 
1(b).

Emenda 32
ARTIKOLU 6, PARAGRAFU 3 A (ġdid)

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fejn l-eżerċizzju tad-dritt imsemmi fil-
paragrafu 1(a) jinvolvi modifika ta' l-
aġenda għal-laqgħa ġenerali li tkun diġà 
ġiet notifikata lill-azzjonisti, il-kumpanija 
għandha tippubblika aġenda riveduta qabel 
id-data ta' reġistrazzjoni jew, jekk ma tkunx 
tapplika l-ebda data ta' reġistrazzjoni, qabel 
biżżejjed mid-data tal-laqgħa ġenerali 
sabiex tippermetti lil azzjonisti oħra biex 
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jaħtru prokuratur jew, fejn applikabbli, 
biex jivvotaw permezz ta' korrispondenza.

Emenda 33
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 2

2. Id-dritt ta’ parteċipazzjoni u tal-vot 
f’laqgħa ġenerali ta’ kwalunkwe emittent 
jista’ jsir suġġett għall-kondizzjoni li 
persuna naturali jew entità ġuridika tkun 
tikkwalifika bħala azzjonist ta’ l-emittent 
rilevanti f’data partikolari qabel il-laqgħa 
ġenerali in kwistjoni.

2. L-Istati Membri għandhom jiddisponu 
sabiex id-drittijiet ta' azzjonist biex 
jipparteċipa f'laqgħa ġenerali u biex jivvota 
fir-rigward ta' l-ishma tiegħu għandhom 
jiġu determinati fir-rigward ta' l-ishma 
miżmuma minn dak l-azzjonist f'data 
speċifika qabel il-laqgħa ġenerali (id-'data 
ta' reġistrazzjoni').

Il-prova tal-kwalifika bħala azzjonist tista' 
ssir suġġett biss għal dawk ir-rekwiżiti li 
huma neċessarji biex jiżguraw l-
identifikazzjoni ta’ l-azzjonisti u sa fejn 
dawn ikunu proporzjonati biex jiżguraw 
tali identifikazzjoni.

Ma jeħtieġx li l-Istati Membri japplikaw is-
subparagrafu preċedenti għall-kumpaniji li 
jistgħu jidentifikaw l-ismijiet u l-indirizzi 
ta' l-azzjonisti tagħhom minn reġistru 
kurrenti ta' l-azzjonisti f'jum il-laqgħa 
ġenerali.

Emenda 34
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 3

3. Id-data msemmija fl-ewwel subparagrafu 
tal-paragrafu 2 għandha tiġi ffissata minn 
kull Stat Membru għal-laqgħat ġenerali ta’ 
l-emittenti li jkollhom l-uffiċċju reġistrat 
tagħhom f’dak l-Istat Membru.

3. Kull Stat Membru għandu jiżgura li data 
ta' reġistrazzjoni waħda tapplika għall-
kumpaniji kollha; madankollu, Stat 
Membru jista' jiffissa data ta' reġistrazzjoni 
waħda għal kumpaniji li ħarġu ishma 
anonimi u oħra għal dawk li ħarġu ishma 
reġistrati, sakemm data ta' reġistrazzjoni 
waħda tkun tapplika għal kull kumpanija li 
tkun ħarġet iż-żewġ tipi ta' ishma.

Madankollu, din id-data m’għandhiex tkun 
aktar kmieni minn 30 jum kalendarju qabel 
il-laqgħa ġenerali.

Id-data ta' reġistrazzjoni m'għandiex tkun 
aktar minn għaxart ijiem qabel id-data tal-
laqgħa ġenerali li tapplika għaliha. Fl-
implimentazzjoni ta' dan il-paragrafu u ta' 
l-Artikolu 5(1), kull Stat Membru għandu 
jiżgura li ta' l-anqas ikunu għaddew 
għaxart ijiem bejn l-aħħar data 
permissibbli għall-konvokazzjoni tal-laqgħa 
ġenerali u tad-data ta' reġistrazzjoni, u fl-
ikkalkular ta' dak in-numru ta' ġranet 
dawn iż-żewġ dati m'għandhomx ikunu 



PE 371.848v02-00 22/37 AD\631566MT.doc

MT

inklużi.
Kull Stat Membru għandu jinnotifika d-
data hekk iffissata lill-Kummissjoni li min-
naħa tagħha għandha tippubblika dawn id-
dati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni 
Ewropea.

Emenda 35
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 3 A (ġdid)

3a. Il-prova tal-kwalifika bħala azzjonist 
tista' ssir suġġetta biss għal dawk ir-
rekwiżiti li huma neċessarji biex jiżguraw l-
identifikazzjoni ta’ l-azzjonisti u sa fejn 
dawn ikunu proporzjonati biex jinkiseb dak 
l-objettiv.

Emenda 36
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU -1 (ġdid)

Il-kumpaniji għandhom jiżguraw 
trattament ugwali fil-laqgħat ġenerali bejn 
l-azzjonisti li huma fiżikament preżenti u 
dawk li qed jipparteċipaw permezz ta' mezzi 
elettroniċi.

Emenda 37
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 1

L-Istati Membri m’għandhomx jipprojbixxu
s-sehem ta’ l-azzjonisti fil-laqgħa ġenerali 
b'mezzi elettroniċi.

l-Istati Membri għandhom jippermettu lill-
kumpaniji li joffru lill-azzjonisti tagħhom
kwalunkwe forma ta' parteċipazzjoni fil-
laqgħa ġenerali b'mezzi elettroniċi, b'mod 
speċjali kwalunkwe forma jew il-forom ta' 
parteċipazzjoni kollha li ġejjin:
(a) trażmissjoni f'ħin reali tal-laqgħa 
ġenerali;
(b) komunikazzjoni fiż-żewġ direzzjonijiet 
f'ħin reali li tippermetti lill-azzjonisti li 
jindirizzaw il-laqgħa ġenerali minn 
lokazzjoni remota;
(c) mekkaniżmu għall-votazzjoni, kemm 
qabel jew waqt il-laqgħa ġenerali, mingħajr 
il-bżonn li jiġi maħtur detentur ta’ prokura 
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li jkun fiżikament preżenti fil-laqgħa.
L-Istati Membri għandhom jiddisponu biex 
il-kumpaniji ma jiżvelawx ir-riżultati tal-
voti mitfuha la lill-maniġment tal-
kumpanija u l-anqas lill-pubbliku qabel ma 
tkun twettqet il-votazjoni fil-laqgħa 
ġenerali. Madankollu, l-Istati Membri 
jistgħu jiddisponu biex l-informazzjoni 
dwar il-livell ta' parteċipazzjoni fil-
votazzjoni tista' tiġi żvelata minn qabel.

Emenda 38
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 2

Ir-rekwiżiti u l-limitazzjonijiet li jaġixxu jew 
li kieku jaġixxu bħala xkiel għas-sehem ta' 
l-azzjonisti fil-laqgħa ġenerali permezz ta' 
mezzi elettroniċi għandhom ikunu 
pprojbiti, ħlief fejn dawn ikunu meħtieġa 
biex jiżguraw l-identifikazzjoni ta' l-
azzjonisti u s-sigurtà tal-komunikazzjoni 
elettronika, u li huma proporzjonati biex 
jiżguraw tali identifikazzjoni.

L-użu ta' mezzi elettroniċi bl-iskop li l-
azzjonisti jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-
laqgħa ġenerali jista' jiġi suġġett biss għall-
dawk ir-rekwiżiti u l-limitazzjonijiet kif 
meħtieġa biex jiżguraw l-identifikazzjoni ta' 
l-azzjonisti u s-sigurtà tal-komunikazzjoni 
elettronika, u sal-punt li huma proporzjonati 
biex jinkisbu dawk l-objettivi biss. Il-
kumpaniji għandhom jiddeċiedu 
jekkjużawx u kif jużaw mezzi elettroniċi 
bħal dawn.

Emenda 39
ARTIKOLU 9, PARAGRAFU 1

1. L-azzjonisti għandu jkollhom id-dritt li 
jistaqsu mistoqsijiet b’mod orali fil-laqgħa
ġenerali u/jew bil-miktub jew f’forma 
elettronika qabel il-laqgħa ġenerali.

1. Kull azzjonist għandu jkollu d-dritt li 
jistaqsi mistoqsijiet relatati ma' punti fuq l-
aġenda tal-laqgħa ġenerali. Il-kumpaniji 
għandhom iwieġbu għal mistosijiet bħal 
dawn.

Emenda 40
ARTIKOLU 9, PARAGRAFU 2

2. L-emittenti għandhom iwieġbu għal dak 
li jistaqsuhom l-azzjonisti, bla ħsara għall-
miżuri li jistgħu jieħdu l-Istati Membri, jew 
miżuri li l-Istati Membri jippermettu lill-

2. Id-dritt li wieħed jistaqsi u l-obbligu ta' 
tweġiba huma suġġetti għall-miżuri li l-
Istati Membri jistgħu jieħdu, jew jippermettu 
lill-kumpaniji li jieħdu, sabiex jiżguraw l-
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emittenti li jieħdu, sabiex jiżguraw l-ordni 
fil-laqgħat ġenerali u t-tħejjija tagħhom, kif 
ukoll il-ħarsien tal-kunfidenzjalità u l-
interessi kummerċjali ta’ l-emittenti. Jekk l-
informazzjoni rilevanti tkun disponibbli fuq 
is-sit ta’ l-internet ta’ l-emittent fil-forma ta’ 
“mistoqsijiet frekwenti”, għandu jitqies li 
ngħatat tweġiba.

identifikazzjoni ta' l-azzjonisti, l-ordni fil-
laqgħat ġenerali u t-tħejjija tagħhom, kif 
ukoll il-ħarsien tal-kunfidenzjalità u l-
interessi kummerċjali tal-kumpaniji. L-Istati 
Membri jistgħu jippermettu lill-kumpaniji 
biex jipprovdu tweġiba ġenerali għall-
mistoqsijiet bl-istess kontenut.

L-Istati Membri jistgħu jiddisponu biex 
tweġiba titqies li ngħatat jekk l-
informazzjoni rilevanti hija disponibbli fuq 
is-sit ta' l-Internet tal-kumpanija f'format ta' 
mistoqsija u tweġiba u jekk il-kumpanija 
tispjega fit-tweġiba tagħha fejn preċiżament 
tista' tinstab dik l-informazzjoni.

Emenda 41
ARTIKOLU 9, PARAGRAFU 3

3. It-tweġibiet għal mistoqsijiet ta’ l-
azzjonisti msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu disponibbli għall-
azzjonisti kollha fuq is-sit ta’ l-internet ta’ 
l-emittent.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Kieku jidħol fis-seħħ, il-paragrafu 3 jwassal għall-obbligu għali biex jiġu prodotti minuti 
ċċertifikati tal-laqgħa ġenerali kollha kemm hi. Il-pubblikazzjoni tat-tweġibiet tista' twassal 
għal tilwim u proċedimenti leġali li jieħdu l-ħin u l-flus dwar kif għandu jitpoġġa dak li ntqal 
u dwar kemm kien adegwati t-tweġibiet. Għalhekk din id-dispożizzjoni għandha titħassar.

Emenda 42
ARTIKOLU 10, PARAGRAFU 1

1. Kull azzjonist għandu jkollu d-dritt li 
jaħtar kwalunkwe persuna naturali jew 
entità ġuridika bħala detentriċi ta’ prokura 
biex tattendi u tivvota f’laqgħa ġenerali 
f’ismu. M’għandu jkun hemm l-ebda 
restrizzjoni fuq il-persuna li tista’ tinngħata
prokura ħlief ir-rekwiżit li l-persuna jrid 
ikollha l-kapaċità legali.

1. Kull azzjonist għandu jkollu d-dritt li 
jaħtar kwalunkwe persuna naturali jew 
ġuridika bħala detentriċi ta’ prokura biex 
tattendi u tivvota f’laqgħa ġenerali f’ismu.
Id-detentur tal-prokura għandu jgawdi l-
istess drittijiet biex jivvota, jitkellem u 
jistaqsi mistoqsijiet fil-laqgħa ġenerali bħal 
dawk li l-azzjonist hekk rappreżentat huwa 
intitulat għalihom.
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Barra mir-rekwiżit li d-detentur tal-prokura 
irid ikollu l-kapaċità legali, l-Istati Membri 
għandhom ineħħu kwalunkwe regola li 
tirrestrinġi, jew li tippermetti lill-kumpaniji 
biex jirrestrinġu, l-eliġibilità ta' persuni 
biex jinħatru bħala detenturi ta' prokura 
bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jirrestrinġu d-dritt tad-detenturi ta' prokura 
milli jeżerċitaw id-dritt tal-vot fid-
diskrezzjoni tagħhom fejn:
(a) dawn ikollhom relazzjoni kummerċjali, 
familjari jew oħra ma’ l-emittent,
(b) dawn ikunu azzjonisti ta’ kontroll ta’ l-
emittent,
(c) dawn ikunu jiffurmaw parti mit-
tmexxija ta’ l-emittent jew mit-tmexxija ta’ 
xi wieħed mill-azzjonisti tiegħu.
Azzjonist jista’ jaħtar biss persuna waħda 
biex taġixxi għalih bħala prokuratur fir-
rigward ta’ laqgħa ġenerali.

Emenda 43
ARTIKOLU 10, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

1a. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-
ħatra ta' detentur ta' prokura għal laqgħa 
waħda, jew għal laqgħat bħal dawn li 
jistgħu isiru f'perjodu speċifiku.
Bla ħsara għall-Artikolu 13(5), l-Istati 
Membri jistgħu jillimitaw in-numru ta' 
persuni li azzjonisti jista' jaħtar bħala 
dententuri ta' prokura fir-rigward ta' 
laqgħa ġenerali partikulari. Madankollu, 
limitazzjonijiet bħal dawn m'għandhomx 
inaqqsu n-numru għal anqas minn 
detentur ta' prokura wieħed għal ishma fl-
istess kont ta’ titoli.
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Emenda 44
ARTIKOLU 10, PARAGRAFU 1 B (ġdid)

1b. Barra mil-limitazzjonijiet permessi 
b'mod ċar fil-paragrafu ta' qabel, l-Istati 
Membri ma jistgħux jirrestrinġu jew 
jippermettu lill-kumpaniji biex jirrestrinġu 
l-eżerċizzju tad-drittijiet ta' l-azzjonisti 
permezz ta' dententuri ta' prokura għal 
kwalunkwe skop ħlief biex jindirizzaw 
kunflitti ta' interess potenzjali bejn id-
detentur ta' prokura u l-azzjonist, li fl-
interess tiegħu id-detentur tal-prokura 
huwa marbut li jieħu azzjoni u b'dan il-
mod, l-Istati Membri ma jistgħux jimponu 
l-ebda rekwiżiti oħra barra dawn li ġejjin:
(a) L-Istati Membri jistgħu jesiġu li d-
dententuri ta' prokura jiżvelaw ċerti fatti 
speċifiċi li jistgħu jkunu rilevanti għall-
azzjonisti biex jevalwaw kwalunkwe riskju 
li d-detentur ta' prokura jista' jsegwi 
kwalunkwe interess li mhuwiex dak ta' l-
azzjonist;
(b) l-Istati Membri jistgħu jirrestrinġu jew 
jeskludu l-eżerċizzju tad-drittijiet ta' l-
azzjonisti permezz ta' detenturi ta' prokura 
mingħajr istruzzjonijiet speċifiċi għall-
votazzjoni għal kull riżoluzzjoni li fuqha d-
detentur ta' prokura jrid jivvota f'isem l-
azzjonist;
(c) l-Istati Membri jistgħu jirrestrinġu jew 
jeskludu t-trasferiment tal-prokura għal 
persuna oħra, iżda dan ma għandux iżomm 
detentur ta' prokura li jkun persuna legali 
milli jeżerċita s-setgħat mogħtija lilu 
permezz ta' kwalunkwe membru tal-korp 
amministrattiv jew maniġerjali tiegħu jew 
permezz ta' kwalunkwe impjegat tiegħu.  
Madankollu, jekk trasferiment bħal dan 
ikun ġie approvat mill-azzjonist li jaħtar, l-
Istati Membri m'għandhomx jipprojbixxu 
lil detentur ta' prokura milli jitrasferixxi 
prokura lil persuna naturali jew legali 
oħra.
Kunflitt ta' interessi fi ħdan it-tfsira ta' dan 
il-paragrafu jista' jinħoloq b'mod 
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partikulari fejn id-detentur tal-prokura:
(a) huwa azzjonist ta' kontroll tal-
kumpanija, jew huwa entità oħra 
kkontrollata minn azzjonist bħal dan;
(ii) huwa membru ta' l-entità għall-
amministrazzjoni, għall-immaniġġjar jew 
għas-sorveljanza jew impjegat jew awditur 
tal-kumpanija, jew ta' azzjonist ta' kontroll 
jew entità kkontrollata kif msemmi fil-punt 
(i);
(iii)għandu relazzjoni familjari ma' 
persuna naturali msemmija fil-punt (ii).

Emenda 45
ARTIKOLU 10, PARAGRAFU 1 C (ġdid)

1c. Id-dententur tal-prokura għandu jitfa' 
l-voti skond l-istruzzjonijiet ta' votazzjoni 
maħruġa mill-azzjonist li jaħtar.
L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li d-
detenturi ta' prokura jżommu reġistrazzjoni 
ta' l-istruzzjonijiet għal perjodu minimu 
definit u li jikkonfermaw, fuq talba, li l-
istruzzjonijiet għall-votazzjoni jkunu 
twettqu.
Bla ħsara għal kwalunkwe regoli 
nazzjonali li jippermettu lid-detenturi tal-
prokura jew riżultati ta' votazzjoni li jiġu 
ddubitati fuq il-bażi li l-istruzzjonijiet ta' 
votazzjoni ta' l-azzjonist li jaħtar ma 
twettqux, il-voti ta' detentur ta' prokura 
m'għandhomx jitqiesu invalidi minħabba li 
ma jirriflettux l-istruzzjonijiet ta' votazzjoni 
ta' l-azzjonisti li jaħtru.

Emenda 46
ARTIKOLU 10, PARAGRAFU 2

2. Persuna li taġixxi bħala detentriċi ta' 
prokura jista' jkollha prokura minn diversi 
azzjonisti mingħajr limitu fuq in-numru ta' 
azzjonisti rappreżentati. Fejn detentur ta’ 
prokura jkollu prokura minn diversi 
azzjonisti, huwa jista’ fl-istess ħin jitfa’ voti 
favur u kontra kwalunkwe riżoluzzjoni 

2. Persuna li taġixxi bħala detentriċi ta' 
prokura jista' jkollha prokura minn diversi 
azzjonisti mingħajr limitu fuq in-numru ta' 
azzjonisti rappreżentati. Fejn detentur ta’ 
prokura jkollu prokuri minn diversi 
azzjonisti, il-liġi applikabbli għandha 
tippermettilu li jitfa’ voti għal ċertu 
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u/jew jastjeni milli jivvota dwar tali 
riżoluzzjoni skond l-istruzzjonijiet ta’ 
votazzjoni ta’ l-azzjonisti li jirrappreżenta.

azzjonist b'mod differenti minn voti mifuha 
għal azzjonist ieħor.

Emenda 47
ARTIKOLU 10, PARAGRAFU 3

3. Detentur ta’ prokura għandu jgawdi l-
istess drittijiet li jitkellem u jistaqsi fil-
laqgħat ġenerali daqs dawk li jkun intitolat 
għalihom l-azzjonist li huwa jkun 
jirrappreżenta, sakemm ma jkollux 
struzzjonijiet mod ieħor mill-azzjonist.

3. Il-kumpaniji mhux se jkunu meħtieġa li 
jivverifikaw li d-detenturi ta' prokura 
jaġixxu skond l-istruzzjonijiet ta' votazzjoni 
tagħhom fil-laqgħat ġenerali.

Emenda 48
ARTIKOLU 11

Il-ħatra ta’ detenturi ta’ prokura Formalitajiet ta' ħatra u notifika ta' prokura

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
lill-azzjonisti li jaħtru detentur ta' prokura 
b'mezzi elettroniċi. Barra minn hekk, L-
Istati Membri għandhom jippermettu lill-
kumpaniji biex jaċċettaw in-notifika tal-
ħatra b'mezzi elettroniċi, u għandhom 
jiżguraw li kull kumpanija toffri lill-
azzjonisti tagħha ta' l-anqas metodu wieħed 
effettiv ta' notifika b'mezzi ellettroniċi.

1. Il-ħatra ta’ detentur ta’ prokura u l-ħruġ
ta' struzzjonijiet ta' votazzjoni mill-azzjonist 
lid-detentur tal-prokura m'għandhomx 
ikunu suġġett għal rekwiżiti formali, ħlief 
dawk ir-rekwiżiti li jistgħu jkunu 
strettament meħtieġa għall-identifikazzjoni
ta’ l-azzjonist u tad-detentur tal-prokura.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
detenturi ta' prokura jistgħu jinħatru, u li 
ħatra bħal din tiġi notifikata lill-
kumpanija, bil-miktub biss. Lil hinn minn 
dan ir-rekwiżit formali bażiku, il-ħatra ta’ 
detentur ta’ prokura, in-notifika tal-ħatra 
lill-kumpanija u l-ħruġ ta' istruzzjonijiet ta' 
votazzjoni, jekk ikun il-każ, lid-detentur ta' 
prokura jistgħu jkunu suġġetti biss għal 
rekwiżiti formali bħal dawn minħabba li 
jkunu neċessarji biex tiġi żgurata l-
identifikazzjoni ta’ l-azzjonist u tad-detentur 
tal-prokura, jew biex tiġi żgurata l-possibiltà 
li jiġi verifikat il-kontenut ta' l-
istruzzjonijiet ta' votazzjoni, rispettivament, 
u biss sal-punt li jkunu proporzjonati mal-
kisba ta' dawk l-objettivi.
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2. Il-prokuraturi jistgħu jinħatru permezz 
ta’ mezzi elettroniċi taħt dawk ir-rekwiżiti, 
ħlief għar-rekwiżit tal-firma elettronika, li 
jistgħu jkunu strettament meħtieġa għall-
awtentikazzjoni ta' min jaħtar u ta' min 
jinħatar prokuratur.
3. Ir-rekwiżiti imposti mill-Istati Membri 
taħt il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu 
proporzjonati għall-għanijiet tagħhom.

3. Dawn id-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu għandhom japplikaw mutatis 
mutandis għar-revoka tal-ħatra ta' detentur 
ta' prokura.

Emenda 49
ARTIKOLU 12, TITOLU U PARAGRAFU 1

Votazzjoni in absentia Votazzjoni b'korrispondenza
1. Kull azzjonist ta’ kumpanija kkwotata 
għandu jkollu l-possibbiltà li jivvota bil-
posta minn qabel il-laqgħa ġenerali, suġġett 
għal dawk ir-rekwiżiti li jistgħu jkunu
meħtieġa biex tiġi żgurata l-identifikazzjoni 
ta' l-azzjonisti u li jkunu proporzjonati ma’ 
dan l-għan.

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
lill-kumpaniji biex joffru lill-azzjonisti 
tagħhom il-possibbiltà li jivvota bil-posta 
minn qabel il-laqgħa ġenerali. Il-kumpaniji 
għandhom jiddeċiedu jekk u kif jagħmlu 
użu ta' votazzjoni b'korrispondenza.
Votazzjoni b'korrispondenza tista' tkun
suġġetta biss għal dawk ir-rekwiżiti u 
limitazzjonijiet li huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-identifikazzjoni ta' l-azzjonisti u 
biss sal-punt li jkunu proporzjonati mal-
kisba ta’ dak il-għan.

L-Istati Membri għandhom jiddisponu biex 
il-kumpaniji ma jiżvelawx ir-riżultati tal-
voti mitfuha la lill-maniġment tal-
kumpanija u l-anqas lill-pubbliku qabel ma 
tkun twettqet il-votazjoni fil-laqgħa 
ġenerali. Madankollu, l-Istati Membri 
jistgħu jipprovdu informazzjoni dwar il-
livell ta' parteċipazzjoni fil-votazzjoni minn 
qabel.
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Emenda 50
ARTIKOLU 13

Votazzjoni skond istruzzjonijiet Tneħħija ta' ċertu xkiel għall-eżerċizzju 
effettiv ta' drittijiet tal-vot

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull persuna naturali jew entità ġuridika li 
taħt il-liġijiet tagħhom jista' jkollha titoli 
bħala parti min-negozju għal persuna 
naturali jew entità ġuridika oħra tkun tista’ 
żżomm dawk it-titoli kemm f’kontijiet 
individwali kif ukoll f’kontijiet omnibus.

1. Dan l-Artikolu japplika fejn persuna 
naturali jew legali, li hija rikonoxxuta 
bħala azzjonista fil-liġi applikabbli, taġixxi 
fit-tħaddim ta' negozju f'isem persuna 
naturali jew legali oħra (il-'klijent').
Kumpaniji maniġerjali, li n-negozju 
regolari tagħhom huwa l-immaniġġjar ta' 
skemi ta' investiment kollettivi, għandhom 
jitqiesu li huma 'klijenti' għall-iskopijiet ta' 
dan l-Artikolu meta jkunu qed iżommu 
ishma f'isem ta' skemi ta' investiment 
kollettivi bħal dawn.

2. Fejn l-ishma jinżammu f’kontijiet 
omnibus, m’għandux ikun permess ir-
rekwiżit li dawn jiġu rreġistrati 
temporanjament f’kontijiet individwali, 
sabiex wieħed ikun jista’ jeżerċita fil-
laqgħa ġenerali d-drittijiet tal-vot marbuta 
ma’ dawn l-ishma.

2. Fejn il-liġi applikabbli timponi rekwiżiti 
ta' żvelar bħala prirekwiżit għall-eżerċizzju 
ta' drittijiet tal-vot minn azzjonist imsemmi 
fil-paragrafu 1, rekwiżiti bħal dawn 
m'għandhomx imorru lil hinn minn lista li 
tiżvela lill-kumpanija l-identità ta' kull 
klijent u n-numru ta' ishma vvotati f'ismu.

3. Il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 
m’għandhomx ikunu miżmuma milli 
jitfgħu voti marbuta ma’ ishma li huma 
jżommu għal persuna naturali jew entità 
ġuridika oħra, sakemm dawn ikunu 
ngħataw struzzjonijiet biex jagħmlu dan 
minn dik il-persuna jew entità oħra. Il-
persuna jew entità msemmija fil-paragrafu 
1 għandha żżomm rekord ta’ l-
istruzzjonijiet għal perjodu minimu ta’ 
sena.

3. Meta l-liġi applikabbli timponi rekwiżiti 
formali għall-awtorizzazzjoni ta' azzjonist 
imsemmi fil-paragrafu 1 sabiex jeżerċita d-
dritt tal-vot, jew għall-istruzzjonijiet għall-
votazzjoni, dawn ir-rekwiżiti formali 
m'għandhomx imorru lil hinn minn dak li 
huwa neċessarju għall-identifikazzjoni tal-
klijent, jew għall-possibiltà ta' verifika tal-
kontenut ta' l-istruzzjonijiet tal-votazzjoni, 
rispettivament, u għandhom ikunu 
proporzjonati biex jinkisbu dawk l-objettivi.

4. Fejn persuna jew entità msemmija fil-
paragrafu 1 ikollha ishma ta’ l-istess 
emittent f’kont omnibus, għandu jkun 
permess li din titfa’ voti marbuta ma’ xi 
wħud mill-ishma b’mod differenti minn 
voti marbuta ma’ l-ishma l-oħrajn.

4. Azzjonist imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jitħalla jitfa' voti marbuta ma' xi 
ishma b'mod differenti minn voti marbuta 
ma' ishma oħra.

5. B’deroga mill-Artikolu 10(1), it-tielet 
subparagrafu, persuna jew entità 
msemmija fil-paragrafu 1 li jkollha titoli 
f'kont omnibus għandu jkollha d-dritt li 
toħroġ prokura lil kull persuna li hija 

5. Fejn il-liġi applikabbli tillimita n-numru 
ta' persuni li azzjonist jista' jaħtar bħala 
detenturi ta' prukura skond l-Artikolu 
10(1a), limitazzjonijiet bħal dawn 
m'għandhomx iżommu azzjonist imsemmi 
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żżomm l-ishma f'isimha f’dak il-kont jew lil 
kwalunkwe terza persuna magħżula minn 
dik il-persuna.

fil-paragrafu 1 milli jagħti prokura lil kull 
wieħed mill-klijenti tiegħu jew lil parti terza 
magħżula minn klijent.

Emenda 51
ARTIKOLU 13A, TITOLU (ġdid)

Artikolu 13a
Eżerċitar tad-drittijiet għall-vot permezz ta' 

intermedjarji

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 13 a (ġdid) jikkonċerna l-intermedjarji u għandu jitqies bħala suppliment għall-
Artikolu 10. L-azzjonisti normalment iżommu l-ishma tagħhom għand katina ta' intermedjarji 
relatati ma' ġurisdizzjonijiet differenti. Sabiex jiġi evitat li l-intermedjarji, li mhumiex 
azzjonisti legali, japplikaw il-politika tagħhom, għandu jissemma' espliċitament li huma 
jeżerċitaw biss id-drittijiet għall-vot li ġew awtorizzati lilhom.

Emenda 52
ARTIKOLU 13, PARAGRAFU 1 (ġdid)

1. 1. Dan l-Artikolu japplika għal persuna 
naturali jew legali li għandha l-permess, 
bħala parti minn attività regolari u fit-
tħaddim ta' negozju, li żżomm kontijiet ta' 
titoli f'isem persuni naturali jew legali oħra 
u li mhijiex azzjonista skond it-tifsira ta' l-
Artikolu 13(1) (l-"intermedjarju").

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni ta' l-intermedjarju - skop ta' l-Artikolu.

Emenda 53
ARTIKOLU 13 A, PARAGRAFU 2 (ġdid)

2. L-intermedjarji għandhom jeżerċitaw id-
drittijiet tal-vot biss fuq il-bażi tal-qafas 
kuntrattwali ġenerali bejn l-intermedjarju u 
l-klijent jew skond istruzzjonijiet speċifiċi li 
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jkunu rċievew mill-klijent għal votazzjoni 
partikulari.

Ġustifikazzjoni

L-azzjonisti normalment iżommu l-ishma tagħhom għand katina ta' intermedjarji relatati ma' 
ġurisdizzjonijiet differenti. Sabiex jiġi evitat li l-intermedjarji, li mhumiex azzjonisti legali, 
japplikaw il-politika tagħhom, għandu jissemma' espliċitament li huma jeżerċitaw biss id-
drittijiet għall-vot li ġew awtorizzati lilhom.

Emenda 54
ARTIKOLU 13 A, PARAGRAFU 3 (ġdid)

3. L-intermedjarji għandhom jew jixħtu 
voti marbuta ma' l-ishma skond l-
istruzzjonijiet tal-klijenti tagħhom jew 
jittrasferixxu l-istruzzjonijiet għall-
votazzjoni lil intermedjarju ieħor li jżomm 
l-ishma.

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jipprovdi għal obbligu fuq l-intermedjarju biex jew jixħet il-voti (jekk hu 
jkun l-aħħar intermedjarju fil-katina) jew biex jgħaddi l-istruzzjonijiet għall-votazzjoni lill-
intermedjarju li jmiss fil-katina.

Emenda 55
ARTIKOLU 13 A, PARAGRAFU 4 (ġdid)

4. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-
intemredjarji jżommu reġistru ta' l-
istruzzjonijiet tagħhom għal perjodu 
minimu definit u li jikkonfermaw, fuq 
talba, li l-istruzzjonijiet għall-vot ikunu 
twettqu.

Ġustifikazzjoni

Jista' jkun li l-Istati Membri jixtiequ jindirizzaw is-sitwazzjoni fejn l-intermedjarju ma vvutax 
skond l-istruzzjonijiet. Għalhekk, l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li jinżamm rekord ta' l-
istruzzjonijiet u li, jekk issir talba għalhekk, jiġi kkonfermat li l-vot twettaq.

Emenda 56
ARTIKOLU 14

Artikolu 14 imħassar
L-għadd tal-voti

Fl-għadd tal-voti, għandhom jitqiesu l-voti 
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kollha mitfugħa fir-rigward ta’ kull 
riżoluzzjoni mressqa għall-approvazzjoni 
ta’ laqgħa ġenerali.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 15 jittratta l-informazzjoni ta' wara l-laqgħa ġenerali u b'mod partikulari l-
publikazzjoni tar-riżultati tal-votazzjonijiet. Jiddefinixxi b'mod ċar liema figuri jridu jiġu 
żvelati. Konsegwentement, m'hemmx bżonn l-Artikolu 14 dwar l-għadd tal-voti.

Emenda 57
ARTIKOLU 15

Informazzjoni wara l-laqgħa ġenerali Riżultati tal-votazzjoni
1. F'perjodu ta' żmien li m’għandux ikun 
aktar minn 15-il jum kalendarju wara l-
laqgħa ġenerali, l-emittent għandu 
jippubblika fuq is-sit ta' l-internet tiegħu r-
riżultati tal-voti dwar kull riżoluzzjoni li 
tkun tressqet fil-laqgħa ġenerali.

1. Il-voti huma meħuda bi skrutinju.
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jiddisponu jew jippermettu lill-kumpaniji 
biex jiddisponu sabiex jekk l-ebda azzjonist 
ma jitlob rendikont sħiħ tal-votazzjoni, ikun 
biżżejjed li jiġu stabbiliti r-riżultati tal-
votazzjoni biss sal-punt bżonjuż biex jiġi 
żgurat li tintlaħaq il-maġġoranza meħtieġa 
għal kull riżoluzzjoni.
Meta l-votazzjoni ssir bi skrutinju, il-
kumpaniji għandhom jistabbilixxu għal 
kull riżoluzzjoni ta' l-anqas in-numru ta’ 
ishma li għalihom intefgħu voti validi, il-
proporzjon tal-kapital azzjonarju li dawk l-
ishma jirrapreżentaw, in-numru totali ta' 
voti validi, kif ukoll in-numru ta' voti favur 
u kontra kull riżoluzzjoni u, fejn ikun 
applikabbli, in-numru ta' astensjonijiet, in-
numru ta' voti ta' prokura u n-numru ta' 
voti mitfugħa minn qabel.

2. Ir-riżultati tal-votazzjoni għandhom 
jinkludu, għal kull riżoluzzjoni, għallinqas 
in-numru ta’ ishma li l-vot marbut 
magħhom ikun intefa' u l-perċentwali ta' 
voti favur u kontra kull riżoluzzjoni.

2. F'perjodu ta' żmien li għandu jiġi 
determinat mil-liġi nazzjonali u li 
m’għandux ikun aktar minn 15-il jum wara 
l-laqgħa ġenerali, il-kumpanija għandha 
tippubblika r-riżultati tal-votazzjoni 
kompluti stabbiliti skond il-paragrafu 1 fuq 
is-sit ta' l-Internet tagħha.

3. Dan l-Artikolu huwa bla ħsara għal 
kwalunkwe regola legali li l-Istati Membri 
adottaw jew li jistgħu jadottaw dwar il-
formalitajiet meħtieġa għal riżoluzzjoni 
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biex issir valida jew il-possibiltà ta' arbil 
legali sussegwenti tar-riżultat tal-vot.

Emenda 58
ARTIKOLU 16, PARAGRAFU 1

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard mill-[31 ta' Diċembru 
2007]. Huma għandhom jinnotifikaw 
minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk 
id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ 
korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet 
u din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard mill-[...]¹. Huma 
għandhom jinnotifikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni l-limiti ta' żmien li 
jiffissaw skond l-Artikoli 5(1A), 6(3) u 7(3), 
u kull bidla sussegwenti għalihom u l-
Kummissjoni għandha tippublika din l-
informazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-
Unjoni Ewropea.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-
dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu 
referenza għal din id-Direttiva jew ikunu 
akkumpanjati b’referenza bħal din fl-
okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-mod kif din ir-referenza 
għandha ssir.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-
dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu 
referenza għal din id-Direttiva jew ikunu 
akkumpanjati b’referenza bħal din fl-
okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-mod kif din ir-referenza 
għandha ssir.
¹ Fi żmien 18-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Għadu ma jistax jitbassar meta din id-Direttiva se tiġi adottata u meta se tidħol fis-seħħ.
Għalhekk għadu mhux sew li tiġi stabbilita data konkreta.

Emenda 59
ARTIKOLU 16 A (ġdid)
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Artikolu 16a
Riparazzjoni effettiva għall-vjolazzjoni tad-

drittijiet ta' l-azzjonisti
1. Sabiex jiġi garantit l-eżerċizzju tad-
drittijiet mogħtija lill-azzjonisti b'din id-
Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu proċeduri effiċjenti, 
trasparenti, sempliċi u raġonevoli biex 
jiżguraw li l-bord maniġerjali u dak ta' 
sorveljanza jikkonformaw bis-sħiħ mad-
drittijiet ta' l-azzjonisti.
2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
sanzjonijiet xierqa li għandhom jiġu 
applikati f'każ ta' vjolazzjoni tad-drittijiet 
ta' l-azzjonisti, li fl-effett tagħhom 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
jservu ta' deterrent. Sabiex jiġu evitati 
azzjonijiet abbużivi mill-azzjonisti, l-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu limiti għall-
aċċess għall-mekkaniżmu ta' ħarsien legali, 
sakemm, dawn il-limiti ma jkunux ta' ħsara 
għall-effett ta' deterrent ta' dan il-
mekkaniżmu.
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
aċċess għall-mekkaniżmu ta' ħarsien legali 
u l-użu tiegħu huma suġġetti għall-
prinċipju ta' non-diskriminazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Provvediment li jobbliga lill-Istati Membri biex jistabbilixxi mekkaniżmi regolatorji xierqa li 
jippermettu lill-azzjonisti li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom huwa element essenzjali meħtieġ 
mill-istat ta' dritt. Dan huwa konformi mal-Prinċipji ta' Governanza Korporattiva ta' l-
OECD.

Emenda 60
ARTIKOLU 17

Artikolu 17 imħassar
Emendi

B’effett mid-data speċifikata fl-Artikolu 
16(1), l-Artikolu 17 tad-Direttiva 
2004/109/KE qiegħed jiġi emendat kif ġej:
1. Il-Paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:
“2. L-emittent għandu jiżgura li l-
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faċilitajiet u l-informazzjoni neċessarja 
kollha li jippermettu lill-azzjonisti li 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom ikunu 
disponibbli fl-Istat Membru tagħhom u li 
tinżamm l-integrità tad-data. B'mod 
partikolari,
(i) l-emittent għandu jagħżel bħala l-aġent 
tiegħu istituzzjoni finanzjarja li permezz 
tagħha
(ii) huwa għandu jippubblika avviżi u 
jqassam ċirkolarijiet dwar l-allokazzjoni u 
l-ħlas ta’ dividendi u l-kwistjoni ta’ ishma 
ġodda, inkluż informazzjoni dwar 
kwalunkwe arranġament dwar l-għoti, is-
sottoskrizzjoni, il-kanċellament jew il-
konverżjoni.”
2. Fil-paragrafu 4, il-kelmiet “il-paragrafu 
2(c)” jinbidlu b' “il-paragrafu 2, punt (i)”.
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