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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta ghal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju 
tad-drittijiet tal-votazzjoni mill-partijiet li għandhom sehem f'kumpaniji li għandhom l-
uffiċċju reġistrat fi Stat Membru u li l-ishma tagħhom huma permessi għal kummerċ 
f'suq regolat u li temenda d-Direttiva 2004/109/KE
(COM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM2005/0265 )1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE, skond liema Trattat il-Kummissjoni 
ressqet il-proposta lill-Parlament (C6-0000/2006),

– wara li kkunsidra r-Regola 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0000/2006),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex għal darb'oħra tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk hi 
intenzjonata li temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tissostitwiha b'test ieħor;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq il-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 4a (ġdida)

(4)a Din id-Direttiva m'għandhiex 
taffettwa d-dritt ta' l-Istat Membru tiegħu 
biex jitlob lill-emittent biex jippubblika, 
b'addizzjoni, partijiet jew l-informazzjoni 
kollha lill-partijiet li għandhom sehem 
permezz tal-gazzetti.

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa hija neċessarja biex tenfasizza l-konnessjoni bejn din id-direttiva u d-
Direttiva ta' Trasparenza fir-rigward tad-distribuzzjoni ta' l-informazzjoni.

  
1 ĠU C ... / Għad mhix pubblikata fil-ĠU.
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Emenda 2
Artikolu 1, paragrafu 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.

Din id-Direttiva tistabbilixxi rekwiżiti fir-
rigward ta' l-eżerċizzju tad-drittijiet ta' ċerti  
partijiet li għandhom sehem flimkien ma' 
l-ishma tal-votazzjoni (minn issa 'l 
quddiem "ishma") f'laqgħat ġenerali ta' 
kumpaniji li huma inkorporati fil-liġi ta'
Stat Membru u li l-ishma tagħhom huma 
ammessi għall-kummerċ f'suq regolat li 
jinsab jew li jopera fi Stat Membru.

Id-direttiva ma tapplikax fil-każ tal-
koperattivi.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta' din id-direttiva ma jaqblux mal-koperattivi, anke jekk dawn joħorġu l-
ishma.

Emenda 3
Artikolu 1, paragrafu 1a (ġdid)

(1a) L-Istat Membru kompetenti biex 
jirregola kwistjonijiet koperti b'din id-
Direttiva għandu jkun l-Istat Membru 
fejn il-kumpanija hija inkorporata, u 
referenzi għal-"liġi li tapplika" huma 
referenzi għal-liġi ta' dan l-Istat Membru.

Emenda 4
Artikolu 1, paragrafu 2

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

L-Istati Membri jistgħu jeżentaw minn din 
id-Direttiva t-tipi ta' kumpaniji li ġejjin:

Emenda 5
Artikolu 2, punt a

(a) ‘emittent’ tfisser entità ġuridika 
rregolata mil-liġi pubblika jew privata, 

imħassar
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inkluż stat, li l-ishma tagħha jkunu 
ammessi għall-kummerċ f'suq regolat;

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "emittent" hija sostitwita bil-kelma "kumpanija".

Emenda 6
Artikolu 2, punt c

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

(i) ishma ta’ l-emittent f’isimha u 
għaliha;

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

c) ‘azzjonist’ tfisser il-persuna fiżika jew 
legali li, fil-kuntest tal-liġi li tapplika, hija 
intitolata, kontra l-kumpanija, li teżerċita 
d-drittijiet marbutin ma' l-ishma;

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni hija intenzjonata biex tirrifletti b'mod sempliċi s-sitwazzjoni attwali fl-Istati 
Membri.

Emenda 7
Artikolu 2, punt d

(d) ‘istituzzjoni ta’ kreditu’ tfisser impriża 
kif definita fl-Artikolu 1(1)(a) tad-
Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;

imħassar

Emenda 8
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 fiżika jew legali biex 
din teżerċita id-drittijiet, x’uħud jew 
kollha, ta’ l-azzjonist fil-laqgħa ġenerali 
f’isem l-azzjonist.

Emenda 9
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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 10
Artikolu 3

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 jimponu fuq 
kumpaniji rekwiżiti aktar stretti minn dawk 
stipulati f’din id-Direttiva.

Emenda 11
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-kumpanija għandha tiżgura trattament 
ugwali għall-azzjonisti kollha li jkunu fl-
istess pożizzjoni fir-rigward tal-
parteċipazzjoni u l-votazzjoni fil-laqgħat 
ġenerali tagħha.

Emenda 12
Artikolu 5, paragrafu 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.

In-numru ta' ġranet li jridu jgħaddu mid-
data ta' l-ewwel konvokazzjoni ta' laqgħa 
ġenerali annwali sad-data tal-laqgħa 
m'għadhomx ikunu inqas minn għoxrin 
ġurnata kalendarja.

Fil-każ ta' kwalunkwe laqgħa ġenerali 
oħra n-numru ta' ġranet m'għandux ikun 
inqas mill-ammont ipprovdut mil-liġi 
nazzjonali li timplimenta l-Artikoli 9(4) u 
11(4) tad-Direttiva 2004/25/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Mingħajr ħsara għal aktar rekwiżiti għan-
notifika u għall-pubblikazzjoni stabbiliti 
mill-Istat Membru, il-kumpanija għandha 
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tibgħat il-konvokazzjoni lill-azzjonisti 
reġistrati jew lill-intermedjarju li fir-
rigward tal-kumpanija assuma l-obbligu li 
jressaq il-konvokazzjoni lill-azzjonist. L-
Istati Membri jistgħu jipprovdu, minbarra 
r-rekwiżiti nazzjonali attwali għan-
notifika, li l-kumpanija tista' tibgħat ukoll 
il-konvokazzjoni lill-mekkaniżmu maħtur 
b'mod uffiċjali għal ħażna ċentrali kif 
stipulat fl-Artikolu 21(2) tad-Direttiva 
2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Hija meqjusa bħala utli d-distinzjoni bejn laqgħat ġenerali annwali u laqgħat ġenerali 
straordinarji;  Ir-regoli ta' l-Istat Membru għal-laqgħa ġenerali straordinarja għandhom 
japplikaw għal-laqgħat straordinarji l-oħra kollha biex jevitaw ħafna regoli differenti.  Ir-
regoli għad-destinatarji għandhom ikunu aġġustati għal tipi differenti ta' ishma (ishma 
anonimi, ishma reġistrati). L-aħħar sentenza għandha tkun ta' inċentiv għall-Istati Membri 
biex jutilizzaw il-mekkaniżmu ta' ħażna ċentrali kif deskritt fid-direttiva ta' Trasparenza 
mingħajr bidla fir-regoli u fil-politiki nazzjonali attwali tad-distribuzzjoni ta' l-informazzjoni.

Emenda 13
Artikolu 5, paragrafu 2

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

Il-konvokazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tinkludi għallinqas dan li ġej:

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

(a) indikazzjoni preċiża tal-post, id-data u
l-ħin kif ukoll l-abbozz ta’ l-aġenda tal-
laqgħa;

(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) 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
jew id-dati bi qbil ma' l-Artikolu 7(2), jekk 
inkun il-każ, u d-dati stipulati fl-Artikolu 
6(3) u fl-Artikolu 9(1). Bħala alternattiva 
hija tista' tindika fejn tista' tkun 
akkwistata informazzjoni bħal din;

(c) deskrizzjoni ċara u preċiża tal-mezzi
disponibbli li permezz tagħhom l-azzjonisti 
jistgħu jieħdu sehem fil-laqgħa ġenerali u 

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

ġenerali u jitfgħu l-vot tagħhom.
B’alternattiva għal dan, jista’ jindika minn 
fejn jista’ jinkiseb dan it-tagħif;

(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) indikazzjoni dwar minn fejn u kif jista’ 
jinkiseb it-test sħiħ u mhux imqassar ta' l-
abbozz tar-riżoluzzjonijiet u d-dokumenti 
stipulati fil-punt (c) tal-paragrafu 3;

(e) indikazzjoni ta’ l-indirizz tas-sit ta’ l-
internet fejn ikun disponibbli t-tagħrif 
imsemmi fil-paragrafu 3.

(e) l-indirizz tas-sit ta’ l-internet fejn ikun 
disponibbli t-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 
3.

Emenda 14
Artikolu 5, paragrafu 3, sentenza introduttorja

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

Għal perjodu kontinwu ta' mhux inqas 
minn tnejn u għoxrin ġurnata kalendarja 
li twassal sa u li tinkludi, l-ġurnata tal-
laqgħa ġenerali, il-kumpanija għandha 
tpoġġi fuq is-sit ta' l-internet tagħha
għallinqas l-informazzjoni li ġejja:

Emenda 15
Artikolu 5, paragrafu 3, punt c

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

abbozz mill-organu amministrattiv, tal-
maniġment jew superviżorju tal-
kumpanija, jew entità kompetenti oħra 
għal kull riżoluzzjoni biex tkun adottata 
fil-laqgħa ġenerali u d-dokumenti li jridu 
jitressqu fiha;

Emenda 16
Artikolu 5, paragrafu 3, punt c a (ġdid)

(c)a abbozz ta' riżoluzzjoni ppreparat 
minn azzjonist qabel il-laqgħa ġenerali;

Emenda 17
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Artikolu 5, paragrafu 3, subparagrafu 2

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

Minflok ma' tpoġġi l-formoli msemmija 
fil-punt (d) disponibbli fuq l-internet, il-
kumpanija tista' tindika fuq is-sit fejn u 
kif dawn il-formoli jistgħu jinkisbu f'forma 
stampata.

Emenda 18
Artikolu 6, paragrafu 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.

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

(a) għandhom id-dritt li jżidu, jew li jitolbu 
lill-kumpanija biex iżżid, punti fuq l-
aġenda tal-laqgħa ġenerali li jmiss; u

(b) għandhom id-dritt li jressqu abozz ta' 
riżoluzzjonijiet għal punti inklużi jew li se 
jkunu inklużi fl-aġenda ta' laqgħa
ġenerali.

Dawn id-drittijiet għandhom ikunu 
eżerċitati bil-miktub (mibgħuta bil-posta 
jew b'mezzi elettroniċi).

Emenda 19
Artikolu 6, paragrafu 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.

Fejn kwalunkwe dritt speċifikat fil-
paragrafu 1 jkun suġġett għall-kondizzjoni 
li l-azzjonist jew azzjonisti rilevanti 
jkun(u) detentur(i) ta' ammont minimu fil-
kumpanija, dak il-minimu m'għandux ikun 
aktar min 5% tal-kapital azzjonarju.

Emenda 20



PR\619849MT.doc PE 374.442v01-0012/25 PR\619849MT.doc

MT

Artikolu 6, paragrafu 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.

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
data unika, b'referenza għal numru 
speċifiku ta' ġranet qabel il-laqgħa 
ġenerali, sa liema data l-azzjonisti jistgħu 
jeżerċitaw id-dritt fil-paragrafu 1(a).

Bl-istess mod, kull Stat Membru jista' 
jistabbilixxi data għall-eżerċizzju tad-dritt 
fil-paragrafu 1(b).

Emenda 21
Artikolu 6, paragrafu 3 a (ġdid)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fejn l-eżerċizzju tad-dritt fil-paragrafu 
1(a) jinkludi modifika ta' l-aġenda għal-
laqgħa ġenerali li diġà kienet komunikata 
lill-azzjonisti, il-kumpanija għandha 
tippubblika aġenda riveduta bl-istess mod 
bħall-aġenda ta' qabel f'perjodu ta' żmien 
minn qabel biżżejjed mid-data tar-reġistru 
li japplika bi qbil ma' l-Artikolu 7(2) jew, 
f'każ li l-ebda data tar-reġistru ma 
tapplika, minn żmien qabel biżżejjed mid-
data tal-laqgħa ġenerali.

Emenda 22
Artikolu 7, paragrafu 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.

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.

L-Istat Membru jista' jipprojbixxi, jew 
jippermetti li kumpaniji jipprojbixxu, l-
azzjonisti milli jipparteċipaw f'laqgħa 
ġenerali u f'votazzjoni fir-rigward ta' 
kwalunkwe sehem fil-pussess tagħhom 
jekk huma m'humiex azzjonisti f'data 
speċifika qabel il-laqgħa ġenerali (id-'data 
tar-reġistru'). Id-data tar-reġistru tista' 
tkun differenti għal pussessuri ta' ishma 
anonimi u ta' pussessuri ta' ishma 
reġistrati rispettivament..
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Emenda 23
Artikolu 7, paragrafu 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.

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

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.

Kull Stat Membru li l-liġi nazzjonali 
tiegħu tipprovdi għal data tar-reġistru 
jew, fir-rigward tal-paragrafu 2 
subparagrafu 2, għal dati tar-reġistru 
differenti għandu jiżgura li data tar-
reġistru unika għandha tapplika għal 
kumpaniji kollha rispettivament. Id-data 
tar-reġistru għandha titwaqqaf 
b'referenza għal ċertu numru ta' ġranet li 
jridu jgħaddu bejn id-data tar-reġistru u 
d-data tal-laqgħa ġenerali li għaliha 
tapplika, u mill-inqas għandhom jgħaddu 
sitt ġranet kalendarji mill-ġurnata tal-
konvokazzjoni tal-laqgħa u tad-data tar-
reġistru.

Emenda 24
Artikolu 7, paragrafu 3a (ġdid)

3a. Il-prova tal-kwalifika bħala 
azzjonist tista' titwettaq biss jekk tkun 
suġġetta għal rekwiżiti bħal dawn peress li 
huma meħtieġa biex jiżguraw l-
identifikazzjoni ta' l-azzjonisti u sal-punt 
li huma proporzjonati ma' dan l-objettiv.

Ġustifikazzjoni

Dan huwa l-Artikolu 7 paragrafu 2 subparagrafu 2 ta' qabel tal-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 25
Artikolu 8

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

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
l-kumpaniji biex joffru lill-azzjonisti 
tagħhom kwalunkwe forma ta' eżerċizzju 
tad-drittijiet tal-votazzjoni fil-laqgħa 
ġenerali b'mezzi elettroniċi, b'mod 
partikulari kwalunkwe jew kull forma ta' 
parteċipazzjoni li ġejja:
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(a) xandira diretta tal-laqgħa ġenerali;
(b) komunikazzjoni diretta kemm għal 
min jibgħat u kemm għal min jirċievi għal 
azzjonisti biex jindirizzaw il-laqgħa 
ġenerali minn post remot;
(c) mekkaniżmu biex jintefgħu il-voti, 
kemm jekk qabel, kemm jekk waqt il-
laqgħa ġenerali, mingħajr il-ħtieġa biex 
jinħatar prokuratur li jkun preżenti b'mod 
fiżiku għal-laqgħa.

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.

2. L-użu ta' mezzi elettroniċi għall-iskop li 
jippermettu l-azzjonisti biex jipparteċipaw 
fil-laqgħa ġenerali m'għandux ikun 
suġġett għal rekwiżiti u limitazzjonijiet 
oħrajn minn dawk meħtieġa biex jiżguraw 
l-identifikazzjoni ta' l-azzjonisti u s-sigurtà 
tal-komunikazzjoni elettronika, u li huma 
proporzjonati ma' dawn l-objettivi.

Dan huwa mingħajr ħsara għal 
kwalunkwe regola legali li adottaw jew li 
jistgħu jadottaw l-Istati Membri fir-
rigward tal-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet fi ħdan il-kumpanija għall-
introduzzjoni jew għall-implimentazzjoni 
ta' kwalunkwe forma ta' parteċipazzjoni 
b'mezzi elettroniċi.

Emenda 26
Artikolu 9, paragrafu 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.

Kull azzjonist għandu jkollu d-dritt li 
jistaqsi mistoqsijiet relatati mal-punti ta' l-
aġenda bil-miktub (mibgħuta bil-posta 
jew b'mezzi elettroniċi) qabel il-laqgħa 
ġenerali.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu data 
unika, b'referenza għal numru speċifiku 
ta' ġranet qabel il-laqgħa ġenerali, u 
jistgħu jippermettu li kumpanija 
m'għandhiex tkun obbligata li tirrispondi
għal mistoqsijiet li jitressqu qabel din id-
data.
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Emenda 27
Artikolu 9, paragrafu 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-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.

Il-kumpanija għandha twieġeb għal dak li 
jistaqsuha l-azzjonisti mhux aktar tard 
mil-laqgħa ġenerali qabel il-votazzjoni. Id-
dritt għal mistoqsijiet u l-obbligu ta' 
tweġiba huma suġġetti għall-miżuri li 
jistgħu jieħdu l-Istati Membri, jew li dawn 
jippermettu lill-kumpaniji biex jieħdu, 
biex jiżguraw il-preparazzjoni b'mod 
ordnat tal-laqgħa ġenerali u l-protezzjoni 
tal-kunfidenzjalità u tal-interessi tan-
negozju tal-kumpanija jew tal-kumpaniji 
relatati.

Il-kumpanija m'għandhiex tkun obbligata 
li tirrispondi b'mod individwali għal 
mistoqsija jekk l-informazzjoni mitluba 
diġà kienet disponibbli f'format ta' 
mistoqsija u tweġiba fis-sit ta' l-internet 
tal-kumpanija.

L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-
kumpanija għandha tirrispondi għall-
mistoqsijiet imwettqa lilha minn azzjonist 
jew azzjonisti f'temp ta' żmien raġonevoli 
jekk l-azzjonist jew l-azzjonisti għandhom 
1% f'ishma tal-kapital ta' din il-
kumpanija.

Emenda 28
Artikolu 9, paragrafu 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.

L-Istati Membri jistgħu jippermettu li -
sal-punt li huma jirrappreżentaw 
informazzjoni ġdida ta' relevanza ġenerali 
- tweġibiet għal mistoqsijiet ta’ l-azzjonisti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu 
disponibbli għall-azzjonisti kollha fuq is-sit 
ta’ l-internet tal-kumpanija.

Emenda 29
Artikolu 9, paragrafu 3a (ġdid)
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3a. 3a. L-Istati Membri jistgħu 
jippermettu li r-regoli tagħhom rigward 
id-dibattitu u r-riżultati tal-votazzjoni fil-
laqgħa ġenerali ma japplikawx fir-
rigward tad-dibattiti ta' qabel il-laqgħa 
ġenerali.

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu huwa konsegwenza tad-definizzjoni ta' l-iskop ta' dan l-artikolu għas-
sitwazzjoni ta' qabel il-laqgħa ġenerali.

Emenda 30
Artikolu 10, paragrafu 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.

Kull azzjonist għandu jkollu d-dritt li jaħtar 
kwalunkwe persuna fiżika jew legali 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.

M’għandu jkun hemm l-ebda restrizzjoni 
fuq il-persuna li tista’ tingħata prokura 
ħlief ir-rekwiżit li l-persuna jrid ikollha l-
kapaċità legali.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jirrestrinġu d-dritt tad-detenturi ta' 
prokura milli jeżerċitaw id-dritt tal-vot fid-
diskrezzjoni tagħhom fejn:

Madankollu, fejn l-Istati Membri jimponu 
restrizzjonijiet fir-rigward tal-mod ta' kif 
pussessur ta' prokura jista' jeżerċita l-
votazzjonijiet, restrizzjonijiet bħal dawn 
m'għandhomx imorru lil hinn minn dak li 
hu meħtieġ u proporzjonat biex 
jindirizzaw konflitti ta' interessi bejn l-
azzjonist u l-prokuratur.

(a) dawn ikollhom relazzjoni 
kummerċjali, familjari jew mod ieħor 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 Ir-relazzjoni bejn l-azzjonist u l-
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biex taġixxi għalih bħala prokuratur fir-
rigward ta’ laqgħa ġenerali.

prokuratur m'għandhiex taffettwa l-
validità ta' l-atti mwettqa mill-prokuratur 
fir-rigward tal-kumpanija.

Emenda 31
Artikolu 10, paragrafu 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 u/jew jastjeni 
milli jivvota dwar tali riżoluzzjoni skond l-
istruzzjonijiet ta votazzjoni ta l-azzjonisti li 
jirrappreżenta.

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, m'għandux ikun 
miżmum milli jitfa’ voti favur azzjonista 
partikolari b'mod different mill-voti li 
jitfa' favur azzjonista ieħor.

Emenda 32
Artikolu 10, paragrafu 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.

imħassar

Emenda 33
Artikolu 11, paragrafu 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.

Il-ħatra ta’ detentur ta’ prokura u l-ħruġ ta' 
struzzjonijiet ta' votazzjoni lid-detentur tal-
prokura m'għandhomx ikunu suġġett għal 
rekwiżiti formali, ħlief dawk ir-rekwiżiti li 
huma meħtieġa għall-identifikazzjoni ta’ l-
azzjonist u tad-detentur tal-prokura, jew 
għall-verifka tal-kontenut ta' l-
istruzzjonijiet għall-votazzjoni, sakemm 
dawn ir-rekwiżiti huma proporzjonati 
għal dawn l-objettivi..
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Emenda 34
Artikolu 11, paragrafu 1a (ġdid)

1a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li detenturi ta' prokura jistgħu 
jinħatru bil-miktub biss, u l-ħatra tiġi 
nnotifikata lill-kumpanija, iżda 
m'għandhomx jeskludu s-sottomissjoni la 
bil-posta u lanqas b'mezzi elettroniċi. L-
Istati Membri għandhom iħallu lill-
kumpaniji l-possibilità li jagħżlu mezz 
wieħed ta' sottomissjoni. 

Emenda 35
Artikolu 11, paragrafu 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.

imħassar

Emenda 36
Artikolu 11, paragrafu 3

Ir-rekwiżiti imposti mill-Istati Membri 
taħt il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu 
proporzjonati għall-għanijiet tagħhom.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 11(3) tal-proposta tal-Kummissjoni tinsab fil-Paragrafu 1 ta' l-istess Artikolu 11 
ta' l-abbozz ta' rapport.

Emenda 37
Artikolu 11, paragrafu 3 a (ġdid)

Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom 
japplikaw mutatis mutandis għar-revoka 
tal-ħatra ta' detentur ta' prokura.
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Emenda 38
Artikolu 12, paragrafu 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.

L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-
kumpaniji joffru lill-azzjonisti tagħhom il-
possibbiltà li jivvotaw bil-posta minn qabel 
il-laqgħa ġenerali, suġġett għal dawk ir-
rekwiżiti li huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-identifikazzjoni ta' l-azzjonisti u li 
jkunu proporzjonati ma’ dan l-għan.

Emenda 39
Artikolu 12, paragrafu 2

L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu 
rekwiżiti u limiti li jxekklu l-eżerċizzju 
tad-drittijiet tal-vot marbuta ma’ l-ishma 
permezz ta’ mezzi elettroniċi ta’ azzjonisti 
li ma jkunux fiżikament preżenti għal-
laqgħa ġenerali, ħlief fejn dawn ir-
rekwiżiti jistgħu jkunu meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-identifikazzjoni ta' l-azzjonisti u 
s-sigurtà tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, u li jkunu proporzjonati ma’ 
dan l-għan.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut ta' l-Artikolu 12, Paragrafu 2 tal-proposta tal-Kummissjoni tinstab diġà fl-
Artikolu 8 ta' l-abbozz ta' rapport (hawnhekk bħala Paragrafu 2 (ġdid).

Emenda 40
Artikolu 13

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 meta, bis-saħħa 
tal-liġi applikabbli, persuna naturali jew 
legali li taġixxi f'isem oħra ('il quddiem: 
"il-klijent") hija rikonoxxuta bħala 
azzjonist.

2. Fejn l-ishma jinżammu f'kontijiet 
omnibus, m'għandux ikun permess ir-
rekwiżit li dawn jiġu rreġistrati 

2. Meta l-liġi applikabbli tippermetti li 
persuna li għaliha jirreferi l-paragrafu 1 
tirreġistra l-ishma ta' klijenti f'ismu jew li 
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temporanjament f’kontijiet individwali, 
sabiex wieħed ikun jista’ jeżerċita fil-
laqgħa ġenerali d-drittijiet tal-vot marbuta 
ma’ dawn l-ishma.

tamministra l-ishma ta' diversi klijenti 
f'kont kollettiv, għandu jkun ipprojbit ir-
rekwiżit li l-ishma jiġu rreġistrati 
temporanjament fl-ismijiet tal-klijenti jew 
trasferiti f’kontijiet individwali, sabiex 
wieħed ikun jista’ jeżerċita fil-laqgħa 
ġenerali d-drittijiet tal-vot marbuta ma’ 
dawn l-ishma. L-Istati Membri, 
madanakollu, jistgħu jippermettu li 
kumpaniji jirrikjedu li l-identità ta' kull 
klijent li f'ismu qed jiġu eżerċitati d-
drittijiet tal-vot mill-azzjonist legali trid 
tiġi żvelata lill-kumpanija.

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' persuna 
msemmija fil-paragrafu 1 sabiex teżerċita 
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-verifika tal-kontenut 
ta' l-istruzzjonijiet tal-votazzjoni jew 
għall-verifika tal-kontenut ta' l-
istruzzjonijiet għall-votazzjoni, sakemm 
dawn ir-rekwiżiti huma proporzjonati 
għal dawn 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.

4. Fejn il-liġi applikabbli tippermetti li 
persuna imsemmija fil-paragrafu 1 
tirreġistra l-ishma f'isimha stess jew li 
tamministra l-ishma f'kont kollettiv, dik 
il-persuna m'għandhiex tkun miżmuma 
milli titfa' l-voti f'isem ċertu klijent b’mod 
differenti minn voti mitfugħa għal klijent 
ieħor.

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 
żżomm l-ishma f'isimha fdak il-kont jew 
lil kwalunkwe terza persuna magħżula 
minn dik il-persuna.

5. Persuna msemmija fil-paragrafu 1 
għandu jkollha d-dritt li tikkonċedi prokura 
lil kull wieħed mill-klijenti tagħha jew lil 
kwalunkwe terza parti nnominata minn 
klijent bħala l-investitur benefiċjarju.

Emenda 41
Artikolu 14
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Fl-għadd tal-voti, għandhom jitqiesu l-
voti kollha mitfugħa fir-rigward ta’ kull 
riżoluzzjoni mressqa għall-approvazzjoni 
ta’ laqgħa ġenerali.

Għall-pubblikazzjoni tar-riżultati tal-
votazzjoni skond l-Artikolu 15, il-
kumpanija għandha tistabbilixxi għal kull 
riżoluzzjoni għallinqas in-numru ta’ 
ishma li għalihom intefgħu voti validi, il-
proporzjon tal-kapital azzjonarju li 
jirrapreżentaw dawk l-ishma, in-numru 
totali ta' voti validi, kif ukoll in-numru ta' 
voti favur u kontra kull riżoluzzjoni u, 
fejn hu applikabbli, in-numru ta' 
astensjonijiet.

Emenda 42
Artikolu 15, paragrafu 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.

F'perjodu ta' żmien li għandu jiġi 
ddeterminat mil-liġi nazzjonali u li 
m’għandux ikun aktar minn 15-il jum 
kalendarju wara l-laqgħa ġenerali, il-
kumpanija għandha tippubblika fuq is-sit 
ta' l-internet tagħha r-riżultati tal-
votazzjoni dwar kull riżoluzzjoni li tkun 
tressqet fil-laqgħa ġenerali.

Emenda 43
Artikolu 15, paragrafu 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.

Ir-riżultati tal-votazzjoni għandhom 
jinkludu, għal kull riżoluzzjoni, għallinqas 
in-numru ta’ ishma li għalihom intefgħu 
voti validi, il-proporzjon tal-kapital 
azzjonarju li jirrapreżentaw dawk l-ishma, 
in-numru totali ta' voti validi, kif ukoll in-
numru ta' voti favur u kontra kull 
riżoluzzjoni u, fejn hu applikabbli, in-
numru ta' astensjonijiet.

Emenda 44
Artikolu 16, paragrafu 1 u 1 a (ġdid)

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis- L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
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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.

seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard mill-[...]. 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 n-numru ta' ġranet 
speċifikat skond l-Artikolu 6(3),7(3) u 
9(1), u kull bidla sussegwenti għalih lill-
Kummissjoni, li għandha tippublika din l-
informazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-
Unjoni Ewropea.

Emenda 45
Artikolu 17, paragrafu 1

B’effett mid-data speċifikata fl-Artikolu 
16(1), l-Artikolu 17 tad-Direttiva 
2004/109/KE qiegħed jiġi emendat kif ġej:

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-
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,

1. Il-Paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan 
li ġej:

“2. L-emittent għandu jiżgura li l-
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, l-emittent għandu

(a) jipprovdi informazzjoni dwar il-post, 
il-ħin u l-aġenda tal-laqgħat, l-ammont 
totali ta' l-ishma u d-drittijiet tal-vot u d-
drittijiet tad-detenturi li jipparteċipaw fil-
laqgħat.

(i) l-emittent għandu jaħtar bħala aġent 
tiegħu istituzzjoni finanzjarja li permezz 
tagħha l-azzjonisti jkunu jistgħu jeżerċitaw 
id-drittijiet finanzjarji tagħhom; u

(b) jaħtar bħala aġent tiegħu istituzzjoni 
finanzjarja li permezz tagħha l-azzjonisti 
jkunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet 
finanzjarji tagħhom; u
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(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.”

(c) 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.”

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar il-post, il-ħin u l-aġenda tal-laqgħat ġenerali għandhom jibqgħu fi 
ħdan l-Artikolu 17 tad-direttiva dwar it-trasparenza, sabiex ikun żgurat li l-informazzjoni 
tinfirex b'mod kemm jista' jkun xieraq u wiesa', mingħajr il-bżonn li jinbidlu n-normi u l-
politiki eżistenti  fid-distribuzzjoni ta' l-informazzjoni
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapporteur jappoġġja l-Kummissjoni fil-għan tagħha li tiffaċilita u/jew tagħmel possbbli t-
twettiq transkonfinali tad-drittijiet ta' l-azzjonisti.

L-emendi bażikament jittrattaw tmien punti:

1. Koperattivi ġew espliċitament imneħħija mill-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva 
minħabba l-istruttura speċjali tagħhom f'dik li hija sħubija.

2. Fir-rigward tan-notifika tal-konvokazzjoni (l-Artikolu 5 tal-proposta tal-Kummissjoni) 
għandha ssir distinzjoni bejn il-laqgħa ġenerali annwali u l-laqgħat ġenerali straordinarji.  Il-
konvokazzjoni għal-laqgħa ġenerali annwali għandha tkun ta' għoxrin jum kalendarju; 
konvokazzjonijiet għal-laqgħa ġenerali annwali għandhom jinħarġu skond kif l-Istati Membri 
ikunu implimentaw l-Artikoli 9 u 11 tad-direttiva dwar l-akkwisti (allura "mill-inqas 
ġimagħtejn").

3. Barra minn hekk għandha ssir distinzjoni bejn l-ishma reġistrati u l-ishma anonimi. Din id-
distinzjoni toħroġ fuq żewġ aspetti. Minn naħa waħda lil min għandha ssir il-konvokazzjoni 
għal-laqgħa ġenerali. Bħala regola, fil-każ ta' ishma reġistrati dan ikun l-azzjonarju rreġistrat 
(Artikolu 5 tal-proposta tal-Kummissjoni). Min-naħa l-oħra, fil-każ ta' l-ishma rreġistrati, ikun 
iktar faċli li jiġi ppruvat min huwa l-propjetarju ta' l-ishma, li skond l-Artikolu 7 tal-proposta 
tal-Kummissjoni tagħti lill-azzjonarju d-dritt li jivvota fil-laqgħa ġenerali. B'hekk id-data 
rikjesta fl-Artikolu 7 tal-proposta tal-Kummissjoni tista' titressaq aktar viċin tad-data tal-
laqgħa ġenerali milli fil-każ ta' ishma anonimi.

4. Barra minn hekk, għall-konvokazzjoni għal-laqgħa ġenerali, "il-mekkaniżmu maħtur b'mod 
uffiċjali", previst fl-Artikolu 21(2) tad-direttiva dwar it-trasparenza għandu jintuża, sakemm 
il-konvokazzjoni għal-laqgħa ġenerali tkun tista' tiġi ppubblikata permezz ta' dan il-
mekkaniżmu (ara l-emenda għall-Artikolu 5 tal-proposta tal-Kummissjoni).  

5. Fir-rigward tad-dritt tal-mistoqsijiet propost mill-Kummissjoni (Artikolu 9) qed jiġi propost 
li l-kumpaniji għandhom iwieġbu l-mistoqsijiet li jsiru qabel il-laqgħa ġenerali, sa mhux aktar 
tard mil-laqgħa ġenerali.  Mistoqsijiet li jsiru minn azzjonisti u/jew minn azzjonisti li 
jkollhom 1% tal-ishma tal-kapital, għandhom jingħataw tweġiba irrispettivament mil-laqgħa 
ġenerali fi żmien raġonevoli (dritt kwalifikat għall-mistoqsijiet). il-kumpaniji iġġorru r-
responsabiltà tat-tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet "kwalifikati". Barra minn hekk, id-dritt ta' 
sfida ta' l-azzjonisti m'għandux jiġi estiż biex jinkludi l-mistoqsijiet li jsiru qabel il-laqgħa 
ġenerali.

6. Id-dritt ta' prokura (Artikolu 10) għandu jkun possibbli u/jew iffaċilitat. Id-detenturi tad-
dritt ta' prokura jistgħu jintalbu biss li jistabbilixxu l-leġittimità tagħhom; fir-rigward ta' l-
implimentazzjoni tad-dritt ta' prokura, l-Istati Membri għandhom joħolqu u/jew isostnu dawk 
ir-regoli li għandhom il-għan li jiġu evitati konflitti ta' interess bejn l-azzjonarju u d-detentur 
tad-dritt ta' prokura.  Regoli ta' dan it-tip għandhom ikunu neċessarji u proporzjonati. Kull 
nuqqas fir-relazzjoni interna bejn l-azzjonist u d-detentur tal-prokura espressament m'għandux 
jeffettwa r-relazzjoni esterna mal-kumpanija.
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7. L-istess bħal fit-twettiq tad-dritt ta' l-azzjonisti minn detenturi ta' prokura anki t-twettiq tad-
drittijiet ta' l-azzjonisti permezz ta' intermedjarji għandu jkun iffaċilitat. Biex il-bżonn ta' 
trasparenza jkun issodisfat l-Istati Membri għandhom jaħsbu għal regoli li bihom tista' tiġi 
żvelata l-identità tal-persuna (il-"klijent") li għaliha jitwettaq id-dritt tal-vot .

8. Fl-aħħarnett, ir-rapport jipprevedi li l-emenda ta' l-Artikolu 17 tad-direttiva dwar it-
trasparenza mhix estensiva daqs l-Artikolu 17 tal-proposta tal-Kummissjoni. L-informazzjoni 
ta' l-Artikolu 17(1)(a) tad-direttiva dwar it-trasparenza (dwar il-post, il-ħin u l-aġenda tal-
laqgħa ġenerali, fost affarijiet oħra) għandha tibqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva 
dwar it-trasparenza. Ir-rekwiżiti tad-direttiva preżenti u dawk tad-direttiva dwar it-trasparenza 
jikkumplimentaw lil xulxin; ma jeskludux wieħed lill-ieħor. L-Artikolu 17 tad-direttiva dwar 
it-trasparenza għall-inqas qiegħed hemm biex tagħmel l-informazzjoni relevanti faċilment 
aċċessibbli għall-azzjonisti residenti lokalment.


