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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

L-emenda 88 hija fformulta kif ġej: 

Emenda  88 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 2 Artikolu 2 

Kamp ta' applikazzjoni personali Kamp ta' applikazzjoni personali 

1. Din id-Direttiva għandha tapplika 

għall-persuni li jaħdmu fis-settur privat 

jew pubbliku li jirrapportaw li kisbu 

informazzjoni dwar ksur f'kuntest relatat 

max-xogħol inklużi, mill-anqas, dawn li 

ġejjin: 

1. Din id-Direttiva għandha tapplika 

għall-persuni u l-faċilitaturi li 

jirrapportaw, li jiġixxu in bone fide, fis-

settur privat jew pubbliku u li kisbu 

informazzjoni dwar ksur f'kuntest relatat 

max-xogħol inklużi, mill-anqas, dawn li 

ġejjin: 

(a) persuni li għandhom l-istatus ta' (a) persuni li għandhom l-istatus ta' 



 

PE623.965v02-00 2/2 RR\1170275MT.docx 

MT 

ħaddiema, skont it-tifsira tal-Artikolu 45 

tat-TFEU; 

ħaddiema, skont it-tifsira tal-liġi nazzjonali 

u l-prattika nazzjonali jew skont it-tifsira 

tal-Artikolu 45 tat-TFUE, inklużi l-

impjegati taċ-ċivil; 

(b) persuni li għandhom l-istatus ta' 

ħaddiema għal rashom, skont it-tifsira tal-

Artikolu 49 tat-TFEU; 

(b) persuni li għandhom l-istatus ta' 

ħaddiema għal rashom, skont it-tifsira tal-

Artikolu 49 tat-TFEU; 

(c) l-azzjonisti u l-persuni li jagħmlu 

parti mill-maniġment ta' impriża, inklużi 

membri mhux eżekuttivi, kif ukoll 

volontiera u apprendisti mhux imħallsin; 

(c) l-azzjonisti u l-persuni li jagħmlu 

parti mill-maniġment ta' impriża, inklużi 

membri mhux eżekuttivi, kif ukoll 

volontiera u trainees imħallsin jew mhux 

imħallsin; 

(d) kwalunkwe persuna li taħdem taħt 

is-superviżjoni u d-direzzjoni ta' 

kuntratturi, sottokuntratturi u fornituri. 

(d) kwalunkwe persuna li taħdem taħt 

is-superviżjoni u d-direzzjoni ta' 

kuntratturi, sottokuntratturi, fornituri ta' 

servizzi u fornituri. 

2. Din id-Direttiva għandha tapplika 

wkoll għall-persuni li jirrapportaw li r-

relazzjoni bbażata fuq ix-xogħol tagħhom 

għadha se tibda f'każijiet fejn l-

informazzjoni dwar ksur inkisbet matul il-

proċess ta' reklutaġġ jew waqt negozjati 

prekuntrattwali oħrajn. 

2. Din id-Direttiva għandha tapplika 

wkoll għall-persuni li jirrapportaw, u li 

jaġixxu in bona fide, li r-relazzjoni 

bbażata fuq ix-xogħol tagħhom għadha se 

tibda f'każijiet fejn l-informazzjoni dwar 

ksur inkisbet matul il-proċess ta' reklutaġġ 

jew waqt negozjati prekuntrattwali oħrajn, 

kif ukoll għall-persuni li jirrapportaw li r-

relazzjoni bbażata fuq ix-xogħol tagħhom 

tkun intemmet. 

2a. Din id-Direttiva tapplika wkoll 

għal individwi li jiffaċilitaw ir-rapportar 

dwar ksur bħall-ġurnalisti jew 

intermedjarji bejn il-persuna li tirrapporta 

u l-persuna li xxerred l-informazzjoni. 

(Din l-emenda ġiet adottata fil-kumitat, imma ma kellhiex il-paragrafu 2a fit-test mibgħut 

għat-traduzzjoni.) 

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.) 


