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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kif muri fl-iskandli reċenti bħal LuxLeaks, WikiLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, 
Dieselgate eċċ., l-informaturi jipprovdu servizz fundamentali għall-komunità kollha. Huma 
għandhom rwol imprezzabbli fis-salvagwardja tal-interess ġenerali, jikkostitwixxu sors 
essenzjali ta' informazzjoni fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-frodi jew attivitajiet illegali oħra, 
u jikkontribwixxu b'mod deċiżiv għal kultura ta' trasparenza, obbligu ta' rendikont u integrità 
kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat. Fil-livell tal-UE, il-protezzjoni effettiva tal-
informaturi mhijiex biss importanti biex tiżgura l-effiċjenza fl-oqsma ta' politika 
potenzjalment ikkonċernati, iżda hija neċessarja wkoll biex tilħaq l-aspettattivi tas-soċjetà 
mqajma minn dawk l-iskandli, u għaldaqstant issaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini fl-
Istituzzjonijiet tal-UE. Wara li pprivileġġjat approċċ settorali, b'mod partikolari fil-qasam tas-
servizzi finanzjarji, il-Kummissjoni issa ressqet proposta għal direttiva li għandha kamp ta' 
applikazzjoni aktar komprensiv u tipprovdi regoli ġenerali għall-protezzjoni ta' persuni li 
jirrapportaw ksur tad-dritt tal-Unjoni.

Ir-rapporteur jikkunsidra dan l-approċċ il-ġdid bħala promettenti ħafna u jissuġġerixxi emendi 
għall-proposta bil-għan li jissaħħaħ il-qafas legali għall-protezzjoni tal-informaturi. B'mod 
partikolari, huwa jirrakkomanda li l-kamp ta' applikazzjoni materjali tal-proposta għandu 
jinkludi l-ksur tal-valuri komuni tal-UE msemmija fl-Artikolu 2 tat-TUE u ksur imwettaq 
permezz ta' atti politiċi. Huwa jipproponi wkoll l-inklużjoni tal-uffiċjali u aġenti oħra tal-UE u 
l-KEEA fost dawk eliġibbli għall-protezzjoni u dispożizzjonijiet li jsaħħu r-rwol tad-dritt 
kriminali fl-implimentazzjoni tad-direttiva proposta. Fl-aħħar nett, protezzjoni aktar 
b'saħħitha f'każ ta' proċedimenti legali frivoli jew vessatorji kontra informaturi hija parti mis-
suġġerimenti tar-rapporteur.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala 
l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw il-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, 
b'mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod 
partikolari l-Artikolu 11 tagħha,

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Persuni li jaħdmu għal 
organizzazzjoni jew huma f'kuntatt magħha 
fil-kuntest tal-attivitajiet tagħhom relatati 
max-xogħol huma ta' spiss l-ewwel li jsiru 
jafu dwar theddid jew ħsara għall-interess 
pubbliku li jseħħu f'dan il-kuntest. Billi 
"jiżvelaw informazzjoni" għandhom rwol 
ewlieni fil-kxif u l-prevenzjoni ta' ksur tal-
liġi u fis-salvagwardja tal-benessri tas-
soċjetà. Madankollu, l-informaturi 
potenzjali spiss jaqtgħu qalbhom milli 
jirrapportaw it-tħassib jew is-suspetti 
tagħhom għax jibżgħu minn xi 
ritaljazzjoni.

(1) Persuni li jaħdmu għal 
organizzazzjoni jew huma f'kuntatt magħha 
fil-kuntest tal-attivitajiet tagħhom relatati 
max-xogħol huma ta' spiss l-ewwel li jsiru 
jafu dwar każijiet ta' attivitajiet illegali jew 
abbuż tad-dritt li jistgħu jseħħu f'dan il-
kuntest u li jammontaw għal theddid jew 
ħsara għall-interess pubbliku. Billi 
"jiżvelaw informazzjoni" dawn għandhom 
rwol ewlieni fil-kxif u l-prevenzjoni ta' 
ksur tal-liġi u fis-salvagwardja tal-benessri 
tas-soċjetà u tal-interess pubbliku. 
Madankollu, l-informaturi potenzjali spiss 
jaqtgħu qalbhom milli jirrapportaw it-
tħassib jew is-suspetti tagħhom għax 
jibżgħu minn xi ritaljazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Hija ssuġġerita formulazzjoni aktar preċiża.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fil-livell tal-Unjoni, ir-rapporti 
minn informaturi huma komponent 
upstream tal-infurzar tal-liġi tal-Unjoni: 
dawn jikkontribwixxu għas-sistemi ta' 
infurzar nazzjonali u tal-Unjoni 
b'informazzjoni li twassal għall-iskoperta, 

(2) Fil-livell tal-Unjoni, ir-rapporti u l-
iżvelar minn informaturi huma komponent 
upstream tal-infurzar tal-liġi tal-Unjoni: 
dawn jikkontribwixxu għas-sistemi ta' 
infurzar nazzjonali u tal-Unjoni 
b'informazzjoni li twassal għall-iskoperta, 
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l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni effettiva 
ta' ksur tal-liġi tal-Unjoni.

l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni effettiva 
ta' ksur tal-liġi tal-Unjoni.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) F'ċerti oqsma ta' politika, ksur tal-
liġi tal-Unjoni jista' jikkawża ħsara serja 
għall-interess pubbliku, fis-sens li joħloq 
riskji sinifikanti għall-benessri tas-soċjetà. 
Fejn nuqqasijiet ta' infurzar ġew 
identifikati f'dawn l-oqsma, u l-informaturi 
huma f'pożizzjoni privileġġjata sabiex 
jiżvelaw ksur, huwa meħtieġ li jissaħħaħ l-
infurzar billi tkun żgurata protezzjoni 
effettiva tal-informaturi mir-ritaljazzjoni u 
l-introduzzjoni ta' kanali ta' rapportar 
effettiv.

(3) F'ċerti oqsma ta' politika, ksur tal-
liġi tal-Unjoni jista' jikkawża ħsara għall-
interess pubbliku, fis-sens li joħloq riskji 
sinifikanti għall-benessri tas-soċjetà u 
jimmina l-fiduċja taċ-ċittadini fl-azzjoni 
tal-Unjoni. Fejn nuqqasijiet ta' infurzar 
ġew identifikati f'dawn l-oqsma, u l-
informaturi huma f'pożizzjoni privileġġjata 
sabiex jiżvelaw ksur, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ l-infurzar billi tkun żgurata 
protezzjoni effettiva tal-informaturi mir-
ritaljazzjoni u l-introduzzjoni ta' kanali ta' 
rapportar effettivi, konfidenzjali u sikuri.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għaldaqstant, għandhom japplikaw 
standards minimi komuni li jiżguraw 
protezzjoni effettiva tal-informaturi f'dawn 
l-atti u fl-oqsma ta' politika fejn i) hemm 
ħtieġa li jissaħħaħ l-infurzar; ii) in-nuqqas 
ta' rapportar mill-informaturi huwa fattur 
ewlieni li jaffettwa l-infurzar, u iii) il-ksur 
tal-liġi tal-Unjoni jikkawża ħsara serja 
għall-interess pubbliku.

(5) Għaldaqstant, għandhom japplikaw 
standards legali minimi komuni li jiżguraw 
protezzjoni effettiva tal-informaturi f'dawn 
l-atti u fl-oqsma ta' politika fejn i) hemm 
ħtieġa li jissaħħaħ l-infurzar; ii) in-nuqqas 
ta' rapportar mill-informaturi huwa fattur 
ewlieni li jaffettwa l-infurzar, u iii) il-ksur 
tal-liġi tal-Unjoni jikkawża ħsara serja 
għall-interess pubbliku. Fl-istess ħin, 
huwa ta' importanza fundamentali li r-
reputazzjoni tal-entitajiet ikkonċernati 
tkun protetta, b'mod partikolari jekk is-
suġġett tar-rapport ikun għadu ma ġiex 
ippruvat.
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-ġbir ta' evidenza, l-iskoperta u l-
indirizzar ta' reati ambjentali u mġiba 
illegali kontra l-protezzjoni tal-ambjent 
jibqgħu sfida u jeħtieġ li jkunu msaħħa kif 
rikonoxxut fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni "Azzjonijiet tal-UE għat-
titjib tal-governanza u l-konformità 
ambjentali" tat-18 ta' Jannar 201840. 
Filwaqt li r-regoli ta' protezzjoni tal-
informaturi attwalment jeżistu biss fi 
strument settorjali wieħed dwar il-
protezzjoni ambjentali41, l-introduzzjoni ta' 
tali protezzjoni tidher meħtieġa sabiex ikun 
żgurat infurzar effettiv tal-acquis 
ambjentali tal-Unjoni, li l-ksur tiegħu jista' 
jikkawża ħsara serja għall-interess 
pubbliku b'impatti kollaterali potenzjali lil 
hinn mill-fruntieri nazzjonali. Dan huwa 
rilevanti wkoll f'każijiet fejn prodotti mhux 
sikuri jistgħu jikkawżaw ħsara ambjentali.

(10) Il-ġbir ta' evidenza, l-iskoperta u l-
indirizzar ta' reati ambjentali u mġiba 
illegali kontra l-protezzjoni tal-ambjent 
jibqgħu sfida u jeħtieġ li jkunu msaħħa kif 
rikonoxxut fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni "Azzjonijiet tal-UE għat-
titjib tal-governanza u l-konformità 
ambjentali" tat-18 ta' Jannar 201840. 
Filwaqt li r-regoli ta' protezzjoni tal-
informaturi attwalment jeżistu biss fi 
strument settorjali wieħed dwar il-
protezzjoni ambjentali41, l-introduzzjoni ta' 
tali protezzjoni tidher meħtieġa sabiex ikun 
żgurat infurzar effettiv tal-acquis 
ambjentali tal-Unjoni, li l-ksur tiegħu jista' 
jikkawża ħsara għall-interess pubbliku 
b'impatti kollaterali potenzjali lil hinn mill-
fruntieri nazzjonali. Dan huwa rilevanti 
wkoll f'każijiet fejn prodotti mhux sikuri 
jistgħu jikkawżaw ħsara ambjentali.

_________________ _________________

40 COM(2018) 10 final. 40 COM(2018) 10 final.

41 Id-Direttiva 2013/30/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Ġunju 2013 dwar l-operazzjonijiet 
taż-żejt u tal-gass offshore (ĠU L 178, 
p. 66).

41 Id-Direttiva 2013/30/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Ġunju 2013 dwar l-operazzjonijiet 
taż-żejt u tal-gass offshore (ĠU L 178, 
p. 66).

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-protezzjoni tal-privatezza u d-
data personali hija qasam ieħor fejn l-
informaturi huma f'pożizzjoni privileġġjata 
sabiex jiżvelaw ksur tal-liġi tal-Unjoni li 
jista' jikkawża ħsara serja għall-interess 

(14) Il-protezzjoni tal-privatezza u d-
data personali hija qasam ieħor fejn l-
informaturi huma f'pożizzjoni privileġġjata 
sabiex jiżvelaw ksur tal-liġi tal-Unjoni li 
jista' jikkawża ħsara għall-interess 
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pubbliku. Kunsiderazzjonijiet simili 
japplikaw għal ksur tad-Direttiva dwar is-
sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi ta' 
informazzjoni45, li tintroduċi notifika tal-
inċidenti (inklużi dawk li jikkompromettux 
id-data personali) u r-rekwiżiti tas-sigurtà 
għal entitajiet li jipprovdu servizzi 
essenzjali bejn ħafna setturi (pereżempju l-
enerġija, is-saħħa, it-trasport, is-settur 
bankarju, eċċ.) u fornituri ta' servizzi 
diġitali ewlenin (pereżempju servizzi tal-
cloud computing). Ir-rapportar tal-
informaturi f'dan il-qasam huwa 
partikolarment siewi sabiex ikunu evitati 
inċidenti ta' sikurezza li jaffettwaw 
attivitajiet ekonomiċi u soċjali ewlenin u 
servizzi diġitali użati b'mod wiesa'. Jgħin 
biex tkun żgurata l-kontinwità ta' servizzi li 
huma essenzjali għall-funzjonament tas-
suq intern u għall-benessri tas-soċjetà.

pubbliku. Kunsiderazzjonijiet simili 
japplikaw għal ksur tad-Direttiva dwar is-
sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi ta' 
informazzjoni45, li tintroduċi notifika tal-
inċidenti (inklużi dawk li jikkompromettux 
id-data personali) u r-rekwiżiti tas-sigurtà 
għal entitajiet li jipprovdu servizzi 
essenzjali bejn ħafna setturi (pereżempju l-
enerġija, is-saħħa, it-trasport, is-settur 
bankarju, eċċ.) u fornituri ta' servizzi 
diġitali ewlenin (pereżempju servizzi tal-
cloud computing). Ir-rapportar tal-
informaturi f'dan il-qasam huwa 
partikolarment siewi sabiex ikunu evitati
inċidenti ta' sikurezza li jaffettwaw 
attivitajiet ekonomiċi u soċjali ewlenin u 
servizzi diġitali użati b'mod wiesa'. Jgħin 
biex tkun żgurata l-kontinwità ta' servizzi li 
huma essenzjali għall-funzjonament tas-
suq intern u għall-benessri tas-soċjetà.

_________________ _________________

45 Id-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Lulju 2016 dwar miżuri għal livell 
għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tas-
sistemi tal-informazzjoni madwar l-Unjoni.

45 Id-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Lulju 2016 dwar miżuri għal livell 
għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tas-
sistemi tal-informazzjoni madwar l-Unjoni.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-protezzjoni tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, li hija marbuta mal-
ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u 
kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa 
l-użu ta' nfiq tal-Unjoni, il-ġbir ta' dħul u 
fondi tal-Unjoni jew assi tal-Unjoni, hija 
qasam ewlieni li fih id-dritt tal-Unjoni 
jeħtieġ li jissaħħaħ. It-tisħiħ tal-protezzjoni 
tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni jinkludi 
wkoll l-implimentazzjoni tal-baġit tal-
Unjoni marbut ma' nfiq magħmul abbażi 
tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika. Nuqqas ta' 

(16) Il-protezzjoni tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, li hija marbuta mal-
ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni, il-ksur 
tal-obbligi legali, l-abbuż tal-poter u 
kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa 
l-użu ta' nfiq tal-Unjoni, il-ġbir ta' dħul u 
fondi tal-Unjoni jew assi tal-Unjoni, hija 
qasam ewlieni li fih id-dritt tal-Unjoni 
jeħtieġ li jissaħħaħ. It-tisħiħ tal-protezzjoni 
tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni jinkludi 
wkoll l-implimentazzjoni tal-baġit tal-
Unjoni marbut ma' nfiq magħmul abbażi 
tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
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infurzar effettiv fil-qasam tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, inklużi l-frodi u l-
korruzzjoni fil-livell nazzjonali, jikkawża 
nuqqas ta' dħul tal-Unjoni u użu ħażin ta' 
fondi tal-UE, li jistgħu jwasslu għal 
distorsjoni tal-investimenti pubbliċi u t-
tkabbir u jnaqqsu l-fiduċja taċ-ċittadini fl-
azzjoni tal-UE. Il-protezzjoni tal-
informaturi hija meħtieġa sabiex tiffaċilita 
l-iskoperta, il-prevenzjoni u l-
iskoraġġiment ta' attivitajiet ta' frodi u 
dawk illegali rilevanti.

Ewropea tal-Enerġija Atomika. Nuqqas ta' 
infurzar effettiv fil-qasam tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, inklużi l-frodi u l-
korruzzjoni fil-livell nazzjonali, jikkawża 
nuqqas ta' dħul tal-Unjoni u użu ħażin ta' 
fondi tal-UE, li jistgħu jwasslu għal 
distorsjoni tal-investimenti pubbliċi u t-
tkabbir u jnaqqsu l-fiduċja taċ-ċittadini fl-
azzjoni tal-UE. Il-protezzjoni tal-
informaturi hija meħtieġa sabiex tiffaċilita 
l-iskoperta, il-prevenzjoni u l-
iskoraġġiment ta' attivitajiet ta' frodi u 
dawk illegali rilevanti.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Ċerti atti tal-Unjoni, b'mod 
partikolari fil-qasam tas-servizzi 
finanzjarji, bħar-
Regolament (UE) Nru 596/2014 dwar l-
abbuż tas-suq49 , u d-Direttiva ta' 
Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni 2015/2392, adottata abbażi 
ta' dak ir-Regolament50, diġà fihom regoli 
dettaljati dwar il-protezzjoni tal-
informaturi. Din il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
eżistenti, inkluża l-lista ta' Parti II tal-
Anness, jenħtieġ li tkun ikkumplimentata 
mid-Direttiva preżenti, sabiex dawn l-
istrumenti jkunu allinjati bis-sħiħ mal-
istandards minimi tagħha filwaqt li 
jinżammu kwalunkwe speċifiċitajiet li 
jipprevedu, imfassla apposta għas-setturi 
rilevanti. Dan huwa partikolarment 
importanti sabiex ikun żgurat liema 
entitajiet legali fil-qasam tas-servizzi 
finanzjarji, tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus 
u tal-finanzjament tat-terroriżmu huma 
attwalment obbligati li jistabbilixxu kanali 
ta' rapportar interni.

(18) Ċerti atti tal-Unjoni, b'mod 
partikolari fil-qasam tas-servizzi 
finanzjarji, bħar-
Regolament (UE) Nru 596/2014 dwar l-
abbuż tas-suq49 , u d-Direttiva ta' 
Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni 2015/2392, adottata abbażi 
ta' dak ir-Regolament50, diġà fihom regoli 
dettaljati dwar il-protezzjoni tal-
informaturi. Din il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
eżistenti, inkluża l-lista ta' Parti II tal-
Anness, jenħtieġ li tkun ikkumplimentata 
mid-Direttiva preżenti, sabiex dawn l-
istrumenti jkunu allinjati bis-sħiħ mal-
istandards minimi tagħha filwaqt li 
jinżammu kwalunkwe speċifiċitajiet li 
jipprevedu, imfassla apposta għas-setturi 
rilevanti. Dan huwa partikolarment 
importanti sabiex ikun żgurat liema 
entitajiet legali fil-qasam tas-servizzi 
finanzjarji u tal-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-
terroriżmu huma attwalment obbligati li 
jistabbilixxu kanali ta' rapportar interni.

_________________ _________________

49 OJ L 173, p. 1 49 OJ L 173, p. 1
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50 Id-Direttiva ta' Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2015/2392 tas-
17 ta' Diċembru 2015 dwar ir-
Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li 
għandu x'jaqsam ma' rappurtar lill-
awtoritajiet kompetenti ta' ksur attwali jew 
potenzjali ta' dan ir-Regolament 
(ĠU L 332, p. 126).

50 Id-Direttiva ta' Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2015/2392 tas-
17 ta' Diċembru 2015 dwar ir-
Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li 
għandu x'jaqsam ma' rappurtar lill-
awtoritajiet kompetenti ta' ksur attwali jew 
potenzjali ta' dan ir-Regolament 
(ĠU L 332, p. 126).

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Sabiex isir użu sħiħ mid-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, l-
attivitajiet li mhumiex meqjusa bħala 
illegali, iżda li x'aktarx ikunu ta' ħsara 
għall-interess pubbliku, jenħtieġ li jkunu 
suġġetti potenzjali ta' rappurtar. Jenħtieġ 
għalhekk li tiġi inkluża dispożizzjoni 
sabiex jiġi żgurat li, f'każijiet fejn ir-
rapporti jirrelataw ma' dawn l-attivitajiet, 
il-persuna li tirrapporta jkollha dritt 
għall-protezzjoni stipulata f'din id-
Direttiva.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 18b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) Il-kamp ta' applikazzjoni materjali 
ta' din id-Direttiva ma jkunx komplut jekk 
ma jinkludix protezzjoni għal dawk li 
jirrapportaw ksur tal-valuri komuni tal-
Unjoni msemmija fl-Artikolu 2 tat-TUE 
jew tad-drittijiet, libertajiet u prinċipji 
stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ("il-
Karta").
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(Ara l-emendi għall-Premessa 22 u għall-Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt da (ġdid))

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 18c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18c) Sabiex jinkisbu l-objettivi ta' din 
id-Direttiva, l-attivitajiet illegali li huma 
eliġibbli għal rapportar jenħtieġ li jiġu 
ddefiniti b'mod kemm jista' jkun wiesa'. 
B'mod partikolari, atti ta' natura politika 
adottati minn entità legali fis-settur 
pubbliku, u li jammontaw għal theddida 
jew ħsara għall-interess pubbliku, jistgħu 
jikkostitwixxu ksur tal-liġi tal-Unjoni. 
Konsegwentement, jenħtieġ li tiġi inkluża 
dispożizzjoni sabiex, jekk tiġi rrapportata 
informazzjoni dwar ksur bħal dan, il-
persuna li tirrapporta jkollha d-dritt 
għall-protezzjoni fis-sens ta' din id-
Direttiva. 

(Ara l-emenda għall-Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid))

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Persuni li jirrapportaw 
informazzjoni dwar theddid jew ħsara 
għall-interess pubbliku miksuba fil-kuntest 
tal-attivitajiet tagħhom relatati max-xogħol 
jagħmlu użu mid-dritt tagħhom għal-libertà 
tal-espressjoni. Id-dritt għal-libertà tal-
espressjoni, stabbilit fl-Artikolu 11 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea ("il-Karta") u fl-
Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB), jinkludi 
l-libertà tal-midja u l-pluraliżmu.

(22) Persuni li jirrapportaw 
informazzjoni dwar theddid jew ħsara 
għall-interess pubbliku miksuba fil-kuntest 
tal-attivitajiet tagħhom relatati max-xogħol 
jagħmlu użu mid-dritt tagħhom għal-libertà 
tal-espressjoni. Id-dritt għal-libertà tal-
espressjoni, stabbilit fl-Artikolu 11 tal-
Karta u fl-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
(KEDB), jinkludi l-libertà tal-midja u l-
pluraliżmu.



AD\1164532MT.docx 11/37 PE623.888v02-00

MT

(Ara l-emenda għall-Premessa 18a (ġdida))

Ġustifikazzjoni

Il-Karta diġà msemmija b'mod sħiħ fil-Premessa 18a (ġdida).

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-persuni jeħtieġu protezzjoni 
legali speċifika meta jakkwistaw l-
informazzjoni li jirrapportaw permezz tal-
attivitajiet relatati max-xogħol tagħhom u 
għalhekk ikunu f'riskju ta' ritaljazzjoni 
relatata max-xogħol (pereżempju, għall-
ksur tad-dmir ta' kunfidenzjalità jew 
lealtà). Ir-raġuni sottostanti għall-għoti ta' 
protezzjoni lilhom hija l-pożizzjoni 
tagħhom ta' vulnerabbiltà ekonomika fil-
konfront tal-persuna li huma jiddependu 
fuqha de facto għax-xogħol. Fejn ma 
hemmx tali żbilanċ ta' setgħa relatat max-
xogħol (pereżempju fil-każ ta' ilmentaturi 
ordinarji jew ċittadini osservaturi) ma 
hemmx ħtieġa għal protezzjoni kontra r-
ritaljazzjoni.

(24) Il-persuni jeħtieġu protezzjoni 
legali speċifika meta jakkwistaw l-
informazzjoni li jirrapportaw permezz tal-
attivitajiet relatati max-xogħol tagħhom u 
għalhekk ikunu f'riskju ta' ritaljazzjoni 
relatata max-xogħol (pereżempju, għall-
ksur tad-dmir ta' kunfidenzjalità jew 
lealtà). Ir-raġuni sottostanti għall-għoti ta' 
protezzjoni lilhom hija l-pożizzjoni 
tagħhom ta' vulnerabbiltà ekonomika fil-
konfront tal-entità li fuqha huma 
jiddependu għax-xogħol. Fejn ma hemmx 
tali żbilanċ ta' setgħa relatat max-xogħol 
(pereżempju fil-każ ta' ilmentaturi ordinarji 
jew ċittadini osservaturi) ma hemmx ħtieġa 
għal protezzjoni kontra r-ritaljazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Hija ssuġġerita formulazzjoni aktar xierqa.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Jenħtieġ li, l-ewwel nett, il-
protezzjoni tapplika għall-persuni li 
għandhom l-istatus ta' "ħaddiem", skont it-
tifsira tal-Artikolu 45 tat-TFUE, kif 

(26) Jenħtieġ li, l-ewwel nett, il-
protezzjoni tapplika għall-persuni li 
għandhom l-istatus ta' "ħaddiem", skont it-
tifsira tal-Artikolu 45 tat-TFUE, kif 
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interpretata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea52 , jiġifieri persuni li, għal 
ċertu perjodu ta' ħin, iwettqu servizzi għal 
u taħt id-direzzjoni ta' persuna oħra, li 
għalihom jirċievu remunerazzjoni. Jenħtieġ 
għalhekk li l-protezzjoni tingħata wkoll lil 
ħaddiema f'relazzjonijiet ta' impjieg mhux 
standard, inklużi l-ħaddiema part-time u l-
ħaddiema b'kuntratt definit, kif ukoll 
persuni b'kuntratt ta' impjieg jew relazzjoni 
ta' impjieg ma' aġenzija temporanja, li 
huma tipi ta' relazzjonijiet fejn ta' spiss 
ikun diffiċli li tiġi applikata protezzjoni 
standard kontra trattament inġust.

interpretata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea52 , jiġifieri persuni li, għal 
ċertu perjodu ta' ħin, iwettqu servizzi għal 
u taħt id-direzzjoni ta' persuna oħra, li 
għalihom jirċievu remunerazzjoni. Skont 
il-każistika tal-Qorti, il-kunċett ta' 
ħaddiem jenħtieġ li jiġi interpretat b'mod 
wiesa', u jinkludi pereżempju l-aġenti 
pubbliċi. Jenħtieġ għalhekk li l-protezzjoni 
tingħata wkoll lil ħaddiema f'relazzjonijiet 
ta' impjieg oħra, inklużi l-ħaddiema part-
time u l-ħaddiema b'kuntratt definit, kif 
ukoll persuni b'kuntratt ta' impjieg jew 
relazzjoni ta' impjieg ma' aġenzija 
temporanja, li huma tipi ta' relazzjonijiet
fejn ta' spiss ikun diffiċli li tiġi applikata 
protezzjoni standard kontra trattament 
inġust.

_________________ _________________

52Is-Sentenzi tat-3 ta' Lulju 1986, Lawrie-
Blum, il-Kawża 66/85; l-
14 ta' Ottubru 2010, Union Syndicale 
Solidaires Isère, il-Kawża C-428/09; id-
9 ta' Lulju 2015, Balkaya, il-Kawża C-
229/14; l-4 ta' Diċembru 2014, FNV 
Kunsten, il-Kawża C-413/13; u s-
17 ta' Novembru 2016, Ruhrlandklinik, il-
Kawża C-216/15.

52Is-Sentenzi tat-3 ta' Lulju 1986, Lawrie-
Blum, Kawża 66/85; l-14 ta' Ottubru 2010, 
Union Syndicale Solidaires Isère, Kawża
C-428/09; id-9 ta' Lulju 2015, Balkaya, 
Kawża C-229/14; l-4 ta' Diċembru 2014, 
FNV Kunsten, Kawża C-413/13; u s-
17 ta' Novembru 2016, Ruhrlandklinik, 
Kawża C-216/15.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Jenħtieġ li l-protezzjoni testendi 
wkoll għal aktar kategoriji ta' ħaddiema u 
persuni ġuridiċi, li, għalkemm ma jkunux 
"ħaddiema" skont it-tifsira tal-Artikolu 45 
tat-TFUE, jista' jkollhom rwol ewlieni fil-
kxif ta' ksur tal-liġi u jistgħu jsibu lilhom 
infushom f'pożizzjoni ta' vulnerabbiltà 
ekonomika fil-kuntest tal-attivitajiet 
relatati max-xogħol tagħhom. Pereżempju, 
f'oqsma bħas-sigurtà tal-prodotti, il-
fornituri huma ħafna eqreb għas-sors ta' 

(27) Jenħtieġ li l-protezzjoni testendi 
wkoll għal persuni li jiffaċilitaw ir-
rapportar, bħal intermedjarji u ġurnalisti 
investigattivi, li jiżvelaw ksur potenzjali 
jew li jkun seħħ, kif ukoll aktar kategoriji 
ta' ħaddiema u persuni ġuridiċi, li, 
għalkemm ma jkunux "ħaddiema" skont it-
tifsira tal-Artikolu 45 tat-TFUE, jista' 
jkollhom rwol ewlieni fil-kxif ta' ksur tal-
liġi u jistgħu jsibu lilhom infushom 
f'pożizzjoni ta' vulnerabbiltà ekonomika 
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prattiki potenzjalment inġusti u illegali ta' 
manifattura, importazzjoni jew 
distribuzzjoni ta' prodotti mhux sikuri; il-
konsulenti li jipprovdu s-servizzi tagħhom 
huma f'pożizzjoni privileġġjata sabiex 
jiġbdu attenzjoni għal ksur li jaraw fl-
implimentazzjoni ta' fondi tal-Unjoni. 
Dawn il-kategoriji ta' persuni, inklużi 
persuni li jaħdmu għal rashom li jipprovdu 
servizzi, freelance, kuntratturi, 
sottokuntratturi u fornituri, normalment 
huma soġġetti għal ritaljazzjoni fil-forma 
ta' terminazzjoni bikrija jew kanċellazzjoni 
tas-servizzi, tal-liċenzja jew tal-permess,
telf ta' negozju, telf ta' qligħ, koerċizzjoni, 
intimidazzjoni jew fastidju, tniżżil fuq lista 
sewda/ibbojkottjar ta' negozju jew ħsara 
għar-reputazzjoni tagħhom. L-azzjonisti u 
l-persuni f'korpi maniġerjali wkoll jistgħu 
jsofru ritaljazzjoni, pereżempju f'termini 
finanzjarji jew fil-forma ta' intimidazzjoni 
jew fastidju, tniżżil fuq lista sewda jew 
ħsara għar-reputazzjoni tagħhom. Jenħtieġ 
li l-protezzjoni tingħata wkoll lill-kandidati 
għall-impjieg jew għall-provvista ta' 
servizzi lil organizzazzjoni li akkwistaw l-
informazzjoni dwar ksur ta' liġi matul il-
proċess ta' reklutaġġ jew f'xi stadju ta' 
negozjati prekuntrattwali ieħor, u jistgħu 
jsofru ritaljazzjoni pereżempju fil-forma ta' 
referenzi ta' impjieg negattivi jew tniżżil 
fuq lista sewda/ibbojkottjar tan-negozju.

fil-kuntest tal-attivitajiet professjonali, 
soċjali jew politiċi tagħhom. Pereżempju, 
f'oqsma bħas-sigurtà tal-prodotti, il-
fornituri huma ħafna eqreb għas-sors ta' 
prattiki potenzjalment inġusti u illegali ta' 
manifattura, importazzjoni jew 
distribuzzjoni ta' prodotti mhux sikuri; il-
konsulenti li jipprovdu s-servizzi tagħhom 
huma f'pożizzjoni privileġġjata sabiex 
jiġbdu attenzjoni għal ksur li jaraw fl-
implimentazzjoni ta' fondi tal-Unjoni. 
Dawn il-kategoriji ta' persuni, inklużi 
persuni li jaħdmu għal rashom li jipprovdu 
servizzi, freelance, kuntratturi, 
sottokuntratturi u fornituri, normalment 
huma soġġetti għal ritaljazzjoni fil-forma 
ta' terminazzjoni bikrija jew kanċellazzjoni 
tas-servizzi, tal-liċenzja jew tal-permess, 
telf ta' negozju, telf ta' qligħ, koerċizzjoni, 
intimidazzjoni jew fastidju, tniżżil fuq lista 
sewda/ibbojkottjar ta' negozju jew ħsara 
għar-reputazzjoni tagħhom. L-azzjonisti u 
l-persuni f'korpi maniġerjali wkoll jistgħu 
jsofru ritaljazzjoni, pereżempju f'termini 
finanzjarji jew fil-forma ta' intimidazzjoni 
jew fastidju, tniżżil fuq lista sewda jew 
ħsara għar-reputazzjoni tagħhom. Jenħtieġ 
li l-protezzjoni tingħata wkoll lill-kandidati 
għall-impjieg jew għall-provvista ta' 
servizzi lil organizzazzjoni li akkwistaw l-
informazzjoni dwar ksur ta' liġi matul il-
proċess ta' reklutaġġ jew f'xi stadju ta' 
negozjati prekuntrattwali ieħor, u jistgħu 
jsofru ritaljazzjoni pereżempju fil-forma ta' 
referenzi ta' impjieg negattivi jew tniżżil 
fuq lista sewda/ibbojkottjar tan-negozju.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Fl-aħħar nett, jenħtieġ li tingħata 
protezzjoni lill-uffiċjali u aġenti oħra tal-
Unjoni Ewropea u tal-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika li, matul it-twettiq 
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tad-dmirijiethom jew b'rabta magħhom, 
jirrapportaw ksur tal-liġi tal-Unjoni li 
jidħol fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-
Direttiva. Dawn il-persuni jista' jkollhom 
kuntatti professjonali ma' entitajiet legali 
fis-settur privat u f'dak pubbliku fi Stat 
Membru wieħed jew aktar u jistgħu jsiru 
konxji, minħabba f'hekk, minn attivitajiet 
illegali li jekk jiġu rrapportati jistgħu 
jesponuhom għal ritaljazzjoni, 
pereżempju fil-forma ta' intimidazzjoni, 
fastidju jew ħsara għar-reputazzjoni 
tagħhom-fl-Istati Membri kkonċernati. 
Fl-istess ħin, din id-Direttiva jenħtieġ li 
tkun mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 22a, 22b u 22c tar-Regolament 
Nru 31 (KEE), 11 (KEEA)1a.

__________________

1a Regulation No 31 (EEC), 11 (EAEC), 
laying down the Staff Regulations of 
Officials and the Conditions of 
Employment of Other Servants of the 
European Economic Community and the 
European Atomic Energy Community (Ir-
Regolament Nru 31 (KEE), 11 (KEEA), li 
jistipula r-Regolamenti tal-Persunal 
għall-Uffiċjali u l-Kundizzjonijiet tal-
Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra 
tal-Komunità Ekonomika Ewropea u l-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika) 
(ĠU P 045 14.6.1962, p. 1385).

(Ara l-emenda għall-Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid))

Ġustifikazzjoni

L-uffiċjali u aġenti oħra tal-UE u l-KEEA li jirrapportaw attivitajiet illegali huma koperti bl-
Artikoli 22a-22c tar-Regolamenti tal-Persunal. Dawn id-dispożizzjonijiet, madankollu, 
japplikaw biss għall-Istituzzjonijiet tal-UE, u mhux għall-Istati Membri. Din l-emenda hija 
intiża biex tipprovdi protezzjoni minn kwalunkwe forma ta' ritaljazzjoni li dawn il-persuni li 
jirrapportaw jistgħu jsofru minn barra l-Istituzzjonijiet tal-UE.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Premessa 29
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-iskoperta u l-prevenzjoni effettivi 
ta' ħsara serja għall-interess pubbliku 
jirrikjedu li l-informazzjoni rrapportata li 
tikkwalifika għall-protezzjoni tkopri mhux 
biss attivitajiet illegali iżda anke abbużi tal-
liġi, jiġifieri atti jew ommissjonijiet li ma 
jidhrux li huma illegali f'termini formali 
iżda jtellfu l-objettiv jew l-għan tal-liġi.

(29) L-iskoperta u l-prevenzjoni effettivi 
ta' ħsara għall-interess pubbliku jirrikjedu li 
l-informazzjoni rrapportata li tikkwalifika 
għall-protezzjoni tkopri mhux biss 
attivitajiet illegali iżda anke abbużi tal-liġi,
jiġifieri atti jew ommissjonijiet li ma 
jidhrux li huma illegali f'termini formali 
iżda jmorru kontra l-objettiv jew l-għan 
tal-liġi jew inkella jikkostitwixxu periklu 
jew theddida potenzjali għall-interess 
pubbliku.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Protezzjoni effettiva timplika 
uffiċċju tar-riżorsi disponibbli biex l-
informaturi jiġu informati dwar id-
drittijiet tagħhom, l-għażliet ta' żvelar, u l-
limitazzjonijiet ħalli jkunu konxji mid-
drittijiet u r-responsabbiltajiet tagħhom.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Ir-ritaljazzjoni tesprimi r-relazzjoni 
mill-qrib (kawża u effett) li trid teżisti bejn 
ir-rapport u t-trattament negattiv 
esperjenzat, direttament jew indirettament, 
mill-persuna li qed tirrapporta, biex din il-
persuna tkun tista' tgawdi minn protezzjoni 
legali. Il-protezzjoni effettiva tal-persuni li 
jirrapportaw bħala mezz ta' tisħiħ tal-
infurzar tal-liġi tal-Unjoni tirrikjedi 
definizzjoni wiesgħa ta' ritaljazzjoni, li 
tinkludi kwalunkwe att jew ommissjoni li 

(31) Ir-ritaljazzjoni tesprimi r-relazzjoni 
(kawża u effett) li trid teżisti bejn ir-rapport 
u t-trattament negattiv esperjenzat, 
direttament jew indirettament, mill-persuna 
li tirrapporta, biex din il-persuna tkun tista' 
tgawdi minn protezzjoni legali. Il-
protezzjoni effettiva tal-persuni li 
jirrapportaw bħala mezz ta' tisħiħ tal-
infurzar tal-liġi tal-Unjoni tirrikjedi 
definizzjoni wiesgħa ta' ritaljazzjoni, li 
tinkludi kwalunkwe att jew ommissjoni li 
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jseħħu fil-kuntest relatat max-xogħol li 
jikkawżalhom detriment.

jseħħu fil-kuntest relatat max-xogħol li 
jikkawżalhom detriment.

Ġustifikazzjoni

Il-wiri ta' konnessjoni 'qrib' tista' tkun oneruża wisq għall-persuna li tirrapporta.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-informaturi huma, b'mod 
partikolari, sorsi importanti għall-ġurnalisti 
investigattivi. L-għoti ta' protezzjoni 
effettiva lill-informaturi mir-ritaljazzjoni 
żżid iċ-ċertezza tad-dritt ta' informaturi 
(potenzjali) u għalhekk jinkoraġġixxi u 
jiffaċilita l-iżvelar anke lill-midja. F'dan ir-
rigward, il-protezzjoni tal-informaturi 
bħala sorsi ġurnalistiċi hija kruċjali għas-
salvagwardja tar-rwol ta' “għassies” tal-
ġurnaliżmu investigattiv f'soċjetajiet 
demokratiċi.

(33) L-informaturi huma, b'mod 
partikolari, sorsi importanti għall-ġurnalisti 
investigattivi. L-għoti ta' protezzjoni 
effettiva lill-informaturi mir-ritaljazzjoni 
żżid iċ-ċertezza tad-dritt ta' informaturi 
(potenzjali) u għalhekk jinkoraġġixxi u 
jiffaċilita l-iżvelar anke lill-midja. F'dan ir-
rigward, il-protezzjoni tal-informaturi 
bħala sorsi ġurnalistiċi hija kruċjali għas-
salvagwardja tar-rwol ta' “għassies” tal-
ġurnaliżmu investigattiv f'soċjetajiet 
demokratiċi. Barra minn hekk, l-
informaturi u l-ġurnalisti huma spiss 
involuti f'kawżi infondati miġjuba 
kontrihom minn ditti legali involuti fid-
diffamazzjoni u l-estorsjoni sabiex 
ibeżżgħu lill-persuni li jirrapportaw u 
jġiegħluhom jirrikorru għal difiżi legali 
għaljin. Dawn il-prattiki jenħtieġ li jkunu 
kkundannati bis-saħħa u għalhekk 
jenħtieġ li jkunu koperti b'din id-
Direttiva.

(Ara l-emenda għall-Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt na (ġdid))

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(34) Huwa f'idejn l-Istati Membri li 
jidentifikaw l-awtoritajiet kompetenti 
sabiex jirċievu u jagħmlu segwitu xieraq 
tar-rapporti dwar ksur li jaqa' fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Dawn 
jistgħu jkunu korpi regolatorji jew 
superviżorji fl-oqsma kkonċernati, aġenziji 
tal-infurzar tal-liġi, entitajiet kontra l-
korruzzjoni u ombudsmen. L-awtoritajiet 
magħżula bħala kompetenti għandu 
jkollhom il-kapaċitajiet u s-setgħat 
meħtieġa sabiex jivvalutaw il-preċiżjoni 
tal-allegazzjonijiet magħmulin fir-rapport u 
sabiex jindirizzaw il-ksur irrapportat, 
inkluż billi jniedu investigazzjoni, 
prosekuzzjoni jew azzjoni għall-irkupru ta' 
fondi, jew azzjoni rimedjali xierqa oħra, 
skont il-mandat tagħhom.

(34) Huwa f'idejn l-Istati Membri li 
jidentifikaw l-awtoritajiet kompetenti 
sabiex jirċievu u jagħmlu segwitu xieraq 
tar-rapporti dwar ksur li jaqa' fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva li 
għandhom l-ogħla grad possibbli ta' 
indipendenza u imparzjalità. Dawn jistgħu 
jkunu korpi regolatorji jew superviżorji fl-
oqsma kkonċernati, aġenziji tal-infurzar 
tal-liġi, entitajiet kontra l-korruzzjoni u 
ombudsmen. L-awtoritajiet magħżula bħala 
kompetenti għandu jkollhom il-kapaċitajiet 
u s-setgħat meħtieġa sabiex jivvalutaw il-
preċiżjoni tal-allegazzjonijiet magħmulin 
fir-rapport u sabiex jindirizzaw il-ksur 
irrapportat, inkluż billi jniedu jew jitolbu 
investigazzjoni, prosekuzzjoni jew azzjoni 
għall-irkupru ta' fondi, jew azzjoni 
rimedjali xierqa oħra, skont il-mandat 
tagħhom. Il-persunal ta' tali korpi 
jenħtieġ li jkun speċjalizzat u jkollu taħriġ 
u formazzjoni xierqa.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) Ġeneralment, u għal dawk l-
attivitajiet u l-entitajiet kollha koperti 
b'din id-Direttiva, il-kanali tar-rappurtar 
esterni u interni jenħtieġ li jkunu 
kkoordinati b'mod effettiv sabiex ikopru l-
aktar sitwazzjonijiet possibbli.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Il-modalitajiet għar-rapportar jew 
l-iżvelar anonimi jenħtieġ li jkunu 
stabbiliti u jenħtieġ li r-rapportar jew l-
iżvelar anonimi ma jkunux ipprojbiti. 
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Għalkemm din id-Direttiva ma għandhiex 
l-intenzjoni li tirregola l-modalitajiet ta' 
tali rapportar jew żvelar pubbliku, dawn 
mhux se jiġu esklużi totalment mill-kamp 
ta' applikazzjoni tagħha. Għalhekk, 
f'każijiet fejn persuni li jirrappurtaw 
jixtiequ jibqgħu anonimi, l-identità 
tagħhom ma għandhiex tiġi żvelata. 
Madankollu, fejn l-identità ta' dik il-
persuna tkun żvelata, jenħtieġ li dik il-
persuna tkun eliġibbli għall-protezzjoni fl-
ambitu ta' din id-Direttiva u l-
kunfidenzjalità tal-identità tagħha 
jenħtieġ li tkompli tiġi ggarantita.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Premessa 44a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) Il-kunfidenzjalità tal-persuna li 
tirrapporta u kwalunkwe persuna involuta 
jenħtieġ li tiġi żgurata sabiex il-proċess ta' 
rappurtar ikun kemm jista' jkun mingħajr 
ebda xkiel, u sabiex tiġi evitata l-
awtoċensura. Fil-fatt, il-protezzjoni ta' 
data personali hija stabbilita fil-liġi tal-
Unjoni u fil-liġi nazzjonali, u d-data 
msemmija teħtieġ aktar protezzjoni f'każ 
ta' rappurtar.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw 
li jżommu r-rekords xierqa kollha ta' 
rapporti ta' ksur u li kull rapport jista' jiġi 
rkuprat fl-awtorità kompetenti u li l-
informazzjoni mwassla permezz ta' 
rapporti tista' tintuża bħala evidenza 
f'azzjonijiet ta' infurzar fejn xieraq.

(57) Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw 
li jżommu r-rekords xierqa kollha ta' 
rapporti ta' ksur u li kull rapport jista' jiġi 
rkuprat fl-awtorità kompetenti u li l-
informazzjoni mwassla permezz ta' 
rapporti tista' tintuża bħala evidenza 
f'azzjonijiet ta' infurzar fejn xieraq, filwaqt 
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li tiġi rispettata, fejn possibbli, il-
kunfidenzjalità tal-persuna li tirrapporta.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) F'każijiet oħrajn, il-kanali interni 
mhumiex raġonevolment mistennija li 
jiffunzjonaw kif suppost, pereżempju, fejn 
il-persuni li jirrapportaw għandhom 
raġunijiet validi sabiex jemmnu li se jsofru 
ritaljazzjoni b'rabta mar-rapportar; li l-
kunfidenzjalità tagħhom mhux se tkun 
protetta; li d-detentur tar-responsabbiltà 
aħħari fil-kuntest relatat max-xogħol huwa 
involut fil-ksur; li l-ksur jista' jkun 
mgħotti; li l-evidenza tista' tkun mgħottija
jew meqruda; li l-effettività ta' azzjonijiet 
investigattivi minn awtoritajiet kompetenti 
tista' tkun ipperikolata jew li teħtieġ 
azzjoni urġenti (pereżempju minħabba 
riskju imminenti ta' periklu sostanzjali u 
speċifiku għall-ħajja, is-saħħa u s-sigurtà 
ta' persuni, jew għall-ambjent. F'dawn il-
każijiet kollha l-persuni li jirrapportaw 
esternament lill-awtoritajiet kompetenti u, 
fejn rilevanti, lill-korpi, uffiċċji jew 
aġenziji tal-Unjoni għandhom ikunu 
protetti. Barra minn hekk, tingħata wkoll 
il-protezzjoni f'każijiet fejn il-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni tippermetti lill-persuna li qed 
tirrapporta sabiex tirrapporta direttament 
lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jew 
lill-entitajiet, lill-uffiċċji jew lill-aġenziji 
tal-Unjoni, pereżempju fil-kuntest ta' frodi 
kontra l-baġit tal-Unjoni, il-prevenzjoni u 
l-iskoperta ta' ħasil ta' flus u finanzjament
tat-terroriżmu jew fil-qasam tas-servizzi 
finanzjarji.

(63) F'każijiet oħrajn, il-kanali interni 
mhumiex raġonevolment mistennija li 
jiffunzjonaw kif suppost, pereżempju, fejn 
il-persuni li jirrapportaw għandhom 
raġunijiet validi sabiex jemmnu li se jsofru 
ritaljazzjoni b'rabta mar-rapportar; li l-
kunfidenzjalità tagħhom mhux se tkun 
protetta; li d-detentur tar-responsabbiltà 
aħħari fil-kuntest relatat max-xogħol huwa 
involut fil-ksur; li l-ksur jista' jkun moħbi; 
li l-evidenza tista' tkun moħbija jew 
meqruda; li l-effettività ta' azzjonijiet 
investigattivi minn awtoritajiet kompetenti 
tista' tkun ipperikolata jew li teħtieġ 
azzjoni urġenti (pereżempju minħabba 
riskju imminenti ta' periklu sostanzjali u 
speċifiku għall-ħajja, is-saħħa u s-sigurtà 
ta' persuni, jew għall-ambjent. F'dawn il-
każijiet kollha l-persuni li jirrapportaw 
esternament lill-awtoritajiet kompetenti u, 
fejn rilevanti, lill-korpi, uffiċċji jew 
aġenziji tal-Unjoni għandhom ikunu 
protetti. Barra minn hekk, tingħata wkoll 
il-protezzjoni f'każijiet fejn il-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni tippermetti lill-persuna li 
tirrapporta sabiex tirrapporta direttament 
lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jew 
lill-entitajiet, lill-uffiċċji jew lill-aġenziji 
tal-Unjoni, pereżempju fil-kuntest ta' frodi 
kontra l-baġit tal-Unjoni, il-ġlieda kontra 
l-ħasil ta' flus u l-finanzjament tat-
terroriżmu u l-iskoperta ta' dawn jew fil-
qasam tas-servizzi finanzjarji.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
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Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Jenħtieġ li l-persuni li jirrapportaw 
ikunu protetti kontra kull forma ta' 
ritaljazzjoni, kemm jekk diretta kif ukoll 
indiretta, meħuda mill-impjegatur tagħhom 
jew klijent/riċevitur ta' servizzi u minn 
persuni li jaħdmu għal jew jaġixxu f'isem 
dawn tal-aħħar, inklużi kollegi u maniġers 
fl-istess organizzazzjoni jew 
f'organizzazzjonijiet oħrajn li magħhom 
hija f'kuntatt il-persuna li qed tirrapporta 
fil-kuntest tal-attivitajiet tiegħu/tagħha 
relatati max-xogħol, fejn ir-ritaljazzjoni 
hija rakkomandata jew ittollerata mill-
persuna kkonċernata. Jenħtieġ li l-
protezzjoni tkun ipprovduta kontra miżuri 
ta' ritaljazzjoni meħudin fil-konfornt tal-
persuna li qed tirrapporta stess iżda wkoll 
dawk li jistgħu jittieħdu fil-konfront tal-
entità legali li tirrappreżenta, bħal ċaħda 
tal-provvista ta' servizzi, tniżżil f'lista 
sewda jew ibbojkottjar tan-negozju. Ir-
ritaljazzjoni indiretta tinkludi wkoll 
azzjonijiet meħudin kontra qraba tal-
persuna li qed tirrapporta li wkoll 
għandhom konnessjoni ta' xogħol mal-
impjegatur ta' din tal-aħħar jew 
klijent/reċipjent ta' servizzi u 
rappreżentanti tal-ħaddiema li pprovdew 
appoġġ lill-persuna li qed tirrapporta.

(65) Jenħtieġ li l-persuni li jirrapportaw 
ikunu protetti kontra kull forma ta' 
ritaljazzjoni, kemm jekk diretta kif ukoll 
indiretta, meħuda mill-impjegatur tagħhom 
jew klijent/riċevitur ta' servizzi u minn 
persuni li jaħdmu għal jew jaġixxu f'isem 
dawn tal-aħħar, inklużi kollegi u maniġers 
fl-istess organizzazzjoni jew 
f'organizzazzjonijiet oħrajn li magħhom 
hija f'kuntatt il-persuna li tirrapporta fil-
kuntest tal-attivitajiet tiegħu/tagħha relatati 
max-xogħol, fejn ir-ritaljazzjoni hija 
rakkomandata jew ittollerata mill-persuna 
kkonċernata. Jenħtieġ li l-protezzjoni tkun 
ipprovduta kontra miżuri ta' ritaljazzjoni 
meħudin fil-konfront tal-persuna li 
tirrapporta stess iżda wkoll dawk li jistgħu 
jittieħdu fil-konfront tal-entità legali li 
tirrappreżenta, bħal ċaħda tal-provvista ta' 
servizzi, tniżżil f'lista sewda jew 
ibbojkottjar tan-negozju. Jenħtieġ li tiġi 
ggarantita wkoll il-protezzjoni kontra r-
ritaljazzjoni għall-persuni naturali jew 
legali marbuta mill-qrib mal-persuna li 
tirrapporta, irrispettivament min-natura 
tal-attivitajiet, u jekk dawn jitħallsux jew 
le. Ir-ritaljazzjoni indiretta tinkludi wkoll 
azzjonijiet meħudin kontra qraba tal-
persuna li tirrapporta li wkoll għandhom 
konnessjoni ta' xogħol mal-impjegatur ta' 
din tal-aħħar jew klijent/reċipjent ta' 
servizzi u rappreżentanti tal-ħaddiema li 
pprovdew appoġġ lill-persuna li 
tirrapporta.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Premessa 69

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(69) Jenħtieġ li ma jkunx possibbli li 
jiġu rrinunzjati d-drittijiet u l-obbligi 

(69) Jenħtieġ li ma jkunx possibbli li 
jiġu rrinunzjati d-drittijiet u l-obbligi 
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stabbiliti minn din id-Direttiva b'mezzi 
kuntrattwali. Ma jistax ikun hemm 
dipendenza fuq l-obbligi legali jew 
kuntrattwali tal-individwi, bħal klawżoli ta' 
lealtà f'kuntratti jew ftehimiet ta' 
kunfidenzjalità/segretezza, sabiex 
jipprekludu lill-persuni milli jirrapportaw, 
biex tiġi miċħuda l-protezzjoni jew sabiex 
jiġu ppenalizzati talli għamlu hekk. Fl-
istess waqt, jenħtieġ li din id-Direttiva ma 
taffettwax il-protezzjoni ta' privileġġ legali 
jew professjonali ieħor kif previst skont il-
liġi nazzjonali.

stabbiliti minn din id-Direttiva b'mezzi 
kuntrattwali. Ma jistax ikun hemm 
dipendenza fuq l-obbligi legali jew 
kuntrattwali tal-individwi, bħal klawżoli ta' 
lealtà f'kuntratti jew ftehimiet ta' 
kunfidenzjalità/segretezza, sabiex 
jipprekludu lill-ħaddiema milli 
jirrapportaw, biex tiġi miċħuda l-
protezzjoni jew sabiex jiġu ppenalizzati 
talli għamlu hekk. Sabiex tiġi żgurata 
protezzjoni effettiva, il-persuna li 
tirrapporta jenħtieġ li ma tkunx 
responsabbli mir-rapportar taħt l-ebda 
dispożizzjoni leġiżlattiva, regolatorja jew 
amministrattiva, inkluż ta' natura 
kriminali. Fl-istess waqt, jenħtieġ li din id-
Direttiva ma taffettwax il-protezzjoni ta' 
privileġġ legali jew professjonali ieħor kif 
previst skont il-liġi nazzjonali.

(Ara l-emenda għall-Artikolu 15 – paragrafu 4).

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bil-għan li jittejjeb l-infurzar tal-
liġi u l-politiki tal-Unjoni f'oqsma 
speċifiċi, din id-Direttiva tistabbilixxi 
standards minimi komuni għall-protezzjoni 
ta' persuni li jirrapportaw l-attivitajiet 
illegali jew l-abbuż tad-dritt li ġejjin:

1. Bil-għan li jittejjeb l-infurzar tal-
liġi fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-
Unjoni f'oqsma speċifiċi, din id-Direttiva 
tistabbilixxi standards minimi komuni 
għall-protezzjoni ta' persuni li jirrapportaw 
l-attivitajiet illegali jew l-abbuż tad-dritt li 
ġejjin:

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) is-servizzi finanzjarji, il-
prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-
finanzjament tat-terroriżmu;

ii) is-servizzi finanzjarji, il-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-
flus u l-finanzjament tat-terroriżmu;
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Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a – punt viii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viii) is-saħħa pubblika; (viii) is-saħħa pubblika u s-sikurezza 
pubblika;

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-ksur marbut mas-suq intern, kif 
imsemmi fl-Artikolu 26(2) tat-TFUE, fir-
rigward ta' atti li jiksru r-regoli dwar it-
taxxi korporattivi jew ftehimiet li l-għan 
tagħhom huwa li jinkiseb vantaġġ tat-taxxa 
li jegħleb l-oġġett jew skop tal-liġi tat-
taxxa korporattiva applikabbli;

d) il-ksur marbut mas-suq intern, kif 
imsemmi fl-Artikolu 26(2) tat-TFUE, fir-
rigward ta' atti li jiksru r-regoli dwar it-
taxxi korporattivi jew ftehimiet li l-għan 
tagħhom huwa li jinkiseb vantaġġ tat-taxxa 
li jmur kontra l-oġġett jew skop tal-liġi tat-
taxxa korporattiva applikabbli;

(Ara l-emenda għall-Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt da (ġdid))

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) ksur li jaffettwa l-valuri komuni 
tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 2 tat-
TEU u d-drittijiet, il-libertà u l-prinċipji 
stabbiliti fil-Karta.

(Ara l-emenda għall-Premessa 18a (ġdida))

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva ma jkunx komplut jekk ma jinkludix il-protezzjoni 
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għal dawk li jirrapportaw ksur possibbli tal-valuri komuni u d-drittijiet fundamentali tal-UE.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ksur imsemmi f'dan l-Artikolu 
għandu jinkludi ksur li entità legali fis-
settur pubbliku tista' twettaq permezz ta' 
atti ta' natura politika.

(Ara l-emenda għall-Premessa 18b (ġdida))

Ġustifikazzjoni

Atti ta' natura politika adottati minn entitajiet pubbliċi jista' jirriżultaw li jmorru kontra l-
interess pubbliku u jikkostitwixxu ksur tad-dritt tal-Unjoni. Din l-emenda tiċċara li, jekk dan 
il-ksur jiġi rrapportat, huwa wkoll jagħti dritt għal protezzjoni lill-persuna li tirrapporta fis-
sens ta' din id-Direttiva.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn regoli speċifiċi dwar ir-
rapportar ta' ksur huma previsti f'atti tal-
Unjoni speċifiċi għas-setturi mniżżla fil-
Parti 2 tal-Anness, għandhom japplikaw 
dawn ir-regoli. Id-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva għandhom japplikaw għall-
kwistjonijiet kollha marbutin mal-
protezzjoni ta' persuni li jirrapportaw mhux 
irregolati f'dawn l-atti tal-Unjoni speċifiċi 
għas-setturi.

2. Fejn regoli speċifiċi dwar ir-
rapportar ta' ksur huma previsti f'atti tal-
Unjoni speċifiċi għas-setturi mniżżla fil-
Parti 2 tal-Anness, għandhom japplikaw 
dawn ir-regoli. Id-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva għandhom japplikaw għall-
kwistjonijiet kollha marbutin mal-
protezzjoni ta' persuni li jirrapportaw mhux 
irregolati f'dawn l-atti tal-Unjoni speċifiċi 
għas-setturi. Dan il-paragrafu għandu 
japplika biss f'każijiet meta l-protezzjoni 
prevista f'atti speċifiċi għal settur hija 
ogħla minn dik iggarantita minn din id-
Direttiva.
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Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
ikollhom dispożizzjonijiet speċifiċi dwar 
il-protezzjoni tas-sigurtà nazzjonali u għal 
informazzjoni klassifikata oħra li d-dritt 
tal-Unjoni jew il-liġijiet, regolamenti jew 
dispożizzjonijiet amministrattivi fis-seħħ 
fl-Istati Membri kkonċernati jeħtieġu, 
għal raġunijiet ta' sigurtà, li jkunu 
protetti minn aċċess mhux awtorizzat.

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu qed jirrifletti fit-test tad-Direttiva dak li ġie stabbilit fil-premessa 21: "Din 
id-Direttiva jenħtieġ li tkun mingħajr ħsara għall-protezzjoni tas-sigurtà nazzjonali u għal 
informazzjoni klassifikata oħra li d-dritt tal-Unjoni jew il-liġijiet, regolamenti jew 
dispożizzjonijiet amministrattivi fis-seħħ fl-Istati Membri kkonċernati jeħtieġu, għal raġunijiet 
ta' sigurtà, li jkunu protetti minn aċċess mhux awtorizzat."

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 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 u għall-informaturi 
li r-relazzjoni ta' impjieg tagħhom tkun 
intemmet.

Ġustifikazzjoni

Persuni li jirrapportaw jistgħu jsofru minn ritaljazzjoni, ta' natura finanzjarja jew oħrajn, 
anki wara li tkun intemmet ir-relazzjoni ta' xogħol tagħhom.
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Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 22a, 22b u 22c tar-Regolament 
Nru 31 (KEE), 11 (KEEA), din id-
Direttiva għandha tapplika wkoll għall-
uffiċjali u l-aġenti l-oħra tal-Unjoni 
Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika li, matul it-twettiq tad-
dmirijiethom jew b'rabta magħhom, 
jirrapportaw informazzjoni dwar 
kwalunkwe ksur imsemmi fl-Artikolu 1.

(Ara l-emenda għall-Premessa 28 a (ġdida))

Ġustifikazzjoni

L-uffiċjali u aġenti oħra tal-UE u l-KEEA li jirrapportaw attivitajiet illegali huma koperti bl-
Artikoli 22a-22c tar-Regolamenti tal-Persunal. Dawn id-dispożizzjonijiet, madankollu, 
japplikaw biss għall-Istituzzjonijiet tal-UE, u mhux għall-Istati Membri. Din l-emenda hija 
intiża biex tipprovdi protezzjoni minn kwalunkwe forma ta' ritaljazzjoni li dawn il-persuni li 
jirrapportaw jistgħu jsofru minn barra l-Istituzzjonijiet tal-UE.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "abbuż tad-dritt" tfisser atti jew 
ommissjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni li ma 
jidhrux li huma illegali f'termini formali 
iżda jegħlbu l-oġġett jew l-iskop imfittex 
mir-regoli applikabbli;

(3) "abbuż tad-dritt" tfisser atti jew 
ommissjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni li ma 
jidhrux li huma illegali f'termini formali 
iżda jmorru kontra l-oġġett jew l-iskop 
imfittex mir-regoli applikabbli, jew 
jirrappreżentaw periklu jew periklu 
potenzjali għall-interess pubbliku;

Emenda 42
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "ritaljazzjoni" tfisser kwalunkwe att 
jew ommissjoni potenzjali jew attwali 
mqanqla mir-rapportar intern jew estern li 
jseħħ f'kuntest relatat max-xogħol u li 
jikkawża jew jista' jikkawża detriment 
mhux ġustifikat lill-persuna li tirrapporta;

(12) "ritaljazzjoni" tfisser kwalunkwe att 
jew ommissjoni potenzjali jew attwali 
mqanqal mir-rapportar jew mill-iżvelar 
intern jew estern u li jikkawża jew jista' 
jikkawża detriment mhux ġustifikat lill-
persuna li tirrapporta, lill-persuna 
preżunta li tirrapporta jew lill-membri tal-
familja, il-qraba jew il-faċilitaturi tagħha;

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) "segwitu" tfisser kwalunkwe 
azzjoni meħuda minn dak li jirċievi r-
rapport, magħmul internament jew 
esternament, sabiex jivvaluta l-preċiżjoni 
tal-allegazzjonijiet magħmulin fir-rapport 
u, fejn rilevanti, sabiex jindirizza l-ksur 
irrapportat, inklużi azzjonijiet bħal inkjesta 
interna, investigazzjoni, prosekuzzjoni, 
azzjoni għall-irkupru ta' fondi u għeluq;

(13) "segwitu" tfisser kwalunkwe 
azzjoni meħuda minn dak li jirċievi r-
rapport, magħmul internament jew 
esternament, sabiex jivvaluta l-preċiżjoni 
tal-allegazzjonijiet magħmulin fir-rapport 
u, fejn rilevanti, sabiex jindirizza l-ksur 
irrapportat, inklużi azzjonijiet bħal inkjesta 
interna, investigazzjoni, prosekuzzjoni, 
azzjoni għall-irkupru ta' fondi u għeluq, kif 
ukoll kwalunkwe miżura ta' rimedju 
rilevanti oħra;

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) "faċilitatur" tfisser persuna fiżika 
jew ġuridika li tikkontribwixxi għar-
rapportar jew li tassisti lill-persuna li 
tirrapporta ksur fit-tfassil ta' rapport.
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Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-entitajiet legali fis-settur 
pubbliku msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu dawn li ġejjin:

6. L-entitajiet legali fis-settur 
pubbliku msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinkludu, b'mod partikolari,
dawn li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4(6)(d) tal-proposta, li jsemmi "entitajiet oħrajn irregolati mil-liġi pubblika", 
jikkonferma b'mod impliċitu li l-lista tal-entitajiet legali fis-settur pubbliku li jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva mhijiex eżawrjenti. Din l-emenda hija intiża sabiex 
tiċċara n-natura mhux eżawrjenti tal-lista u tadatta s-sentenza introduttorja kif xieraq.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) laqgħat fiżiċi mal-persuna jew 
dipartiment magħżula sabiex jirċievu r-
rapport.

b) laqgħat fiżiċi mal-persuna jew id-
dipartiment magħżula sabiex jirċievu r-
rapporti, fejn jittieħdu minuti xierqa u 
dawn il-minuti jiġu datati u ffirmati minn 
min jagħmel ir-rapport.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jistabbilixxu kanali ta' rapportar 
esterni indipendenti u awtonomi, li huma 
kemm sikuri kif ukoll jiżguraw il-
kunfidenzjalità, sabiex jirċievu u 
jimmaniġġjaw informazzjoni pprovduta 
mill-persuna li tirrapporta;

a) jistabbilixxu kanali ta' rapportar 
esterni indipendenti u awtonomi, li huma 
siguri, jiżguraw il-kunfidenzjalità u 
jiggarantixxu li l-identità tal-persuna li 
tirrapporta ma tkunx żvelata, sabiex 
jirċievu u jipproċessaw informazzjoni 
pprovduta mill-persuna li tirrapporta;
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Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet nazzjonali jkunu 
jistgħu jieħdu azzjoni ta' rimedju 
adegwata.

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li kwalunkwe awtorità li rċeviet 
rapport iżda li ma għandhiex il-kompetenza 
li tindirizza l-ksur irrapportat tibagħtu lill-
awtoritajiet kompetenti u li l-persuna li 
tirrapporta tkun informata.

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li kwalunkwe awtorità li rċeviet 
rapport iżda li ma għandhiex il-kompetenza 
li tindirizza l-ksur irrapportat tibagħtu lill-
awtoritajiet kompetenti fi żmien 
raġonevoli u li l-persuna li tirrapporta tkun 
informata mingħajr dewmien.

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) huma mfassla, stabbiliti u operati 
b'mod li jiżgura l-kompletezza, l-integrità u 
l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni u 
jipprevjeni l-aċċess għal membri tal-
persunal mhux awtorizzati tal-awtorità 
kompetenti;

b) huma mfassla, stabbiliti u operati 
b'mod li jiżgura l-kompletezza, l-integrità u 
l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni, joffri 
livell xieraq ta' ċibersigurtà u jipprevjeni 
l-aċċess għal membri tal-persunal mhux 
awtorizzati tal-awtorità kompetenti;

Emenda 51

Proposta għal direttiva
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Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) laqgħa fiżika mal-membri tal-
persunal dedikat tal-awtorità kompetenti.

c) laqgħa fiżika mal-membri tal-
persunal dedikati tal-awtorità kompetenti, 
fejn jittieħdu minuti xierqa u dawn il-
minuti jiġu datati u ffirmati minn min 
jagħmel ir-rapport.

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti 
jkollhom membri tal-persunal dedikati 
sabiex jimmaniġġjaw ir-rapporti. Membri 
tal-persunal dedikati għandhom jirċievu 
taħriġ speċifiku sabiex jimmaniġġjaw ir-
rapporti.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti 
jkollhom membri tal-persunal dedikati 
sabiex jimmaniġġjaw ir-rapporti, filwaqt li 
jirrispettaw il-kunfidenzjalità tal-persuni 
li jirrapportaw dwar ksur. Membri tal-
persunal dedikati għandhom jirċievu taħriġ 
speċifiku sabiex jimmaniġġjaw ir-rapporti.

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-kundizzjonijiet li taħthom il-
persuni li jirrapportaw jikkwalifikaw għal 
protezzjoni taħt din id-Direttiva;

a) il-kundizzjonijiet li taħthom il-
persuni li jirrapportaw u/jew l-
intermedjarji jikkwalifikaw għal 
protezzjoni taħt din id-Direttiva;

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) dikjarazzjoni li tispjega b'mod ċar li g) dikjarazzjoni li tispjega b'mod ċar li 
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persuni li jipprovdu informazzjoni lill-
awtorità kompetenti skont din id-Direttiva 
ma jitqisux li jkunu qegħdin jiksru xi 
restrizzjoni dwar l-iżvelar tal-
informazzjoni imposta b'kuntratt jew b'xi 
dispożizzjoni leġiżlattiva, regolatorja jew 
amministrattiva, u ma għandhomx ikunu 
involuti fl-ebda tip ta' responsabbiltà 
relatata ma' dan l-iżvelar.

persuni li jipprovdu informazzjoni lill-
awtoritajiet kompetenti u fil-qafas tal-
kanali ta' rapportar interni skont din id-
Direttiva ma jitqisux li jkunu qegħdin 
jiksru xi restrizzjoni dwar l-iżvelar tal-
informazzjoni imposta b'kuntratt jew b'xi 
dispożizzjoni leġiżlattiva, regolatorja jew 
amministrattiva, u ma għandhomx ikunu 
involuti fl-ebda tip ta' responsabbiltà 
relatata ma' dan l-iżvelar.

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna li tirrapporta għandha 
tikkwalifika għall-protezzjoni taħt din id-
Direttiva sakemm għandha raġunijiet 
ġustifikati biex temmen li l-informazzjoni 
rrapportata kienet vera fil-ħin tar-rapportar 
u li din l-informazzjoni taqa' fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

1. Persuna li tirrapporta għandha 
tikkwalifika għall-protezzjoni taħt din id-
Direttiva sakemm għandha raġunijiet 
ġustifikati biex temmen li l-informazzjoni 
rrapportata kienet vera fil-ħin tar-rapportar 
u li din l-informazzjoni taqa' fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva
irrispettivament mill-kanal ta' rapportar li 
għażlet.

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) hi ma setgħetx tkun mistennija 
b'mod raġonevoli li tuża kanali ta' rapportar 
interni fid-dawl tas-suġġett tar-rapport;

(d) hi ma setgħetx tkun mistennija 
b'mod raġonevoli li tuża kanali ta' rapportar 
interni fid-dawl tas-suġġett tar-rapport u l-
gravità tal-ksur;

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 4a (ġdid)



AD\1164532MT.docx 31/37 PE623.888v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-awtur ta' rapport anonimu, li l-
identità tiegħu tiġi żvelata fi stadju aktar 
tard, għandu jgawdi mill-protezzjoni 
offruta minn din id-Direttiva taħt l-istess 
kundizzjonijiet bħall-awtur ta' rapport li l-
identità tiegħu kienet magħrufa sa minn 
meta għamel ir-rapport jew l-iżvelar 
pubbliku.

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt na (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

na) kawżi manifestament infondati 
mibdija bil-għan li jbeżżgħu serjament 
lill-persuni li jirrapportaw.

(Ara l-emenda għall-Premessa 33)

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Persuni li jirrapportaw esternament 
lil awtoritajiet kompetenti jew li jagħmlu 
żvelar pubbliku skont din id-Direttiva ma 
għandhomx jitqiesu li kisru xi restrizzjoni 
fuq l-iżvelar ta' informazzjoni imposta 
b'kuntratt jew b'xi dispożizzjoni 
leġiżlattiva, regolatorja jew 
amministrattiva, u ma għandhom ikunu 
soġġetti għall-ebda tip ta' responsabbiltà 
relatata ma' tali żvelar.

4. Persuni li jirrapportaw jew jiżvelaw 
informazzjoni dwar il-ksur tal-liġi tal-
Unjoni li tkun ta' ħsara għall-interess
pubbliku skont din id-Direttiva ma 
għandhomx jitqiesu li kisru xi restrizzjoni 
fuq l-iżvelar ta' informazzjoni imposta 
b'kuntratt jew b'xi dispożizzjoni 
leġiżlattiva, regolatorja jew 
amministrattiva, u ma għandhom ikunu 
soġġetti għall-ebda tip ta' responsabbiltà, 
inkluż ta' natura kriminali, relatata ma' 
tali żvelar.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara li l-forom kollha ta' rapportar, kemm jekk interni kif ukoll jekk esterni, 
huma inklużi f'dan il-paragrafu u li eżenzjoni mir-responsabbiltà tirreferi fl-ewwel lok għal 
responsabbiltà kriminali.

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fejn il-proċedimenti legali mibdija 
kontra l-persuni li jirrapportaw huma 
konsegwenza ċara tar-rapportar tagħhom 
u hemm biżżejjed evidenza li nbdew 
b'intenzjoni frivola, abbużiva jew 
vessatorja, il-qorti kompetenti għandha 
tissanzjona lill-applikant għal abbuż ta' 
proċedura, inkluż, fejn xieraq, billi 
tapplika pieni kriminali.

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Bl-istess mod, ir-reputazzjoni tal-
entità li l-persuna li tirrapporta qed titfa' 
dubju fuqha għandha tkun protetta matul 
il-proċedura kollha ta' rappurtar biex jiġi 
żgurat li kwalunkwe allegazzjoni li 
tirriżulta falza ma jkollhiex konsegwenzi 
dejjiema għall-entità kkonċernata.

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 − paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Flimkien mal-għoti ta' għajnuna 
legali għal persuni li jirrapportaw fi 
proċedimenti kriminali u ċivili 
transfruntiera skont id-
Direttiva (UE) 2016/1919 u d-
Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill63, u skont il-liġi 
nazzjonali, l-Istati Membri jistgħu 
jipprevedu aktar miżuri għal assistenza 
legali u finanzjarja u appoġġ għal persuni li 
jirrapportaw fil-qafas tal-proċedimenti 
legali.

8. Flimkien mal-għoti ta' għajnuna 
legali għal persuni li jirrapportaw fi 
proċedimenti kriminali u ċivili 
transfruntiera skont id-
Direttiva (UE) 2016/1919 u d-
Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, u skont il-liġi 
nazzjonali, l-Istati Membri jistgħu 
jipprevedu aktar miżuri għal assistenza 
legali, finanzjarja u psikoloġika u appoġġ 
għal persuni li jirrapportaw fil-qafas tal-
proċedimenti legali.

__________________ __________________

63 Id-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Mejju 2008 dwar ċerti aspetti ta' 
medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali 
(ĠU L 136, 24.5.2008, p. 3).

63 Id-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Mejju 2008 dwar ċerti aspetti ta' 
medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali 
(ĠU L 136, 24.5.2008, p. 3).

Ġustifikazzjoni

Fl-opinjoni tiegħu dwar miżuri leġittimi għall-protezzjoni ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu 
fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi 
pubbliċi (2016/2224(INI)), il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali kien diġà enfasizza l-
importanza tal-appoġġ psikoloġiku għall-informaturi.

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu pieni effettivi, proporzjonati u 
dissważivi applikabbli għal persuni fiżiċi 
jew ġuridiċi li:

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu pieni effettivi, proporzjonati u 
dissważivi, inkluż, fejn xieraq, ta' natura 
kriminali, applikabbli għal persuni fiżiċi 
jew ġuridiċi li:

Ġustifikazzjoni

Hija ssuġġerita formulazzjoni aktar komprensiva.



PE623.888v02-00 34/37 AD\1164532MT.docx

MT

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jiksru d-dmir li jippreservaw il-
kunfidenzjalità tal-identità tal-persuni li 
jirrapportaw.

d) jiksru d-dmir li jippreservaw il-
kunfidenzjalità tal-identità tal-persuni li 
jirrapportaw jew jieħdu azzjonijiet li jikxfu 
jew li jimmiraw li jikfxu l-identità tal-
persuni li jirrapportaw f'każ ta' rapportar 
anonimu.

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Anness I – parti I – punt B - titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B Artikolu 1(a)(ii) – is-servizzi 
finanzjarji, il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus 
u l-finanzjament tat-terroriżmu:

B Artikolu 1(a)(ii) – is-servizzi 
finanzjarji, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra 
l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-
terroriżmu:

Emenda 66

Proposta għal direttiva
Anness I – parti II – punt A - titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

A Artikolu 1(a)(ii) – is-servizzi 
finanzjarji, il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus 
u l-finanzjament tat-terroriżmu:

A Artikolu 1(a)(ii) – is-servizzi 
finanzjarji, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra 
l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-
terroriżmu:

Emenda 67

Proposta għal direttiva
Anness I – parti II – punt A – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda



AD\1164532MT.docx 35/37 PE623.888v02-00

MT

2. Il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-
finanzjament tat-terroriżmu:

2. Il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-
ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-
terroriżmu
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