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EMENDI

Emenda 1

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 theddid jew ħsara għall-interess 
pubbliku li jseħħu f'dan il-kuntest. Billi 
"jiżvelaw informazzjoni" għandhom rwol
ewlieni fil-prevenzjoni, fl-iskoperta u fl-
iżvelar ta' irregolaritajiet, frodi, 
korruzzjoni u atti illeċiti oħra jew ta' ksur 
tal-liġi kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll 
f'dawk privati. Madankollu, l-informaturi 
potenzjali spiss jaqtgħu qalbhom milli 
jirrapportaw it-tħassib jew is-suspetti 
tagħhom għax jibżgħu minn xi ritaljazzjoni
jew li jiġu akkużati bi ksib, użu jew żvelar 
illegali ta' sigrieti kummerċjali kif 
iddefiniti fid-Direttiva (UE) 2016/943 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a. L-
għan ta' din id-Direttiva huwa li tinħoloq 
klima ta' fiduċja li tippermetti lill-
informaturi jirrappurtaw it-tħassib jew is-
suspetti tagħhom.

______________

1a Id-Direttiva (UE) 2016/943 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta' Ġunju 2016 dwar il-protezzjoni ta' 
konoxxenza u ta' informazzjoni 
kummerċjali kunfidenzjali (sigrieti 
kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-
iżvelar illegali tagħhom (ĠU L 157, 
15.6.2016, p. 1).
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-protezzjoni tal-informaturi hija 
kwistjoni importanti għall-Parlament li 
approva r-riżoluzzjoni tal-14 ta' Frar 2017 
dwar ir-rwol tal-informaturi fil-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE 
(2016/2055(INI)) u r-riżoluzzjoni tal-
24 ta' Ottubru 2017 dwar miżuri leġittimi 
għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed 
jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw 
informazzjoni kunfidenzjali dwar 
kumpaniji u korpi pubbliċi 
(2016/2224(INI)).

Emenda 3

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

(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, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni effettiva 
ta' ksur tal-liġi tal-Unjoni, u b'hekk itejbu 
t-trasparenza u r-responsabbiltà.

Emenda 4

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 

(3) Ksur tad-dritt tal-Unjoni jista' 
jikkawża ħsara serja għall-interess 
pubbliku, fis-sens li joħloq riskji sinifikanti 
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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.

għall-benessri tas-soċjetà. Peress li l-
informaturi ġeneralment ikunu 
f'pożizzjoni privileġġjata sabiex jiżvelaw 
tali ksur, u jkollhom il-kuraġġ li 
jirrapportaw jew jiżvelaw informazzjoni 
biex jiddefendu l-interess pubbliku, 
minkejja kull riskju personali u 
professjonali, huwa meħtieġ li jissaħħaħ l-
infurzar tad-dritt tal-Unjoni billi tkun 
żgurata protezzjoni effettiva tal-informaturi 
mir-ritaljazzjoni u l-introduzzjoni ta' kanali 
ta' rapportar effettivi u indipendenti .

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-protezzjoni li attwalment tingħata 
lill-informaturi fl-Unjoni Ewropea hija 
frammentata madwar l-Istati Membri u hija 
inugwali bejn l-oqsma ta' politika. Il-
konsegwenzi tal-ksur tad-dritt tal-Unjoni 
b'dimensjoni transfruntiera mikxufa mill-
informaturi juru kif il-protezzjoni 
insuffiċjenti fi Stat Membru wieħed mhux 
biss taffettwa ħażin il-funzjonament tal-
politiki tal-UE f'dak l-Istat Membru iżda 
jista' jkollha wkoll riperkussjonijiet fi Stati 
Membri oħra u fl-Unjoni kollha kemm hi.

(4) Il-protezzjoni li attwalment tingħata 
lill-informaturi fl-Unjoni Ewropea hija 
frammentata madwar l-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-
Unjoni u hija wkoll inugwali bejn l-oqsma 
ta' politika. Il-konsegwenzi tal-ksur tad-
dritt tal-Unjoni b'dimensjoni transfruntiera 
mikxufa mill-informaturi juru kif il-
protezzjoni insuffiċjenti fi Stat Membru 
wieħed mhux biss taffettwa ħażin il-
funzjonament tal-politiki tal-UE f'dak l-
Istat Membru iżda jista' jkollha wkoll 
riperkussjonijiet fi Stati Membri oħra u fl-
Unjoni kollha kemm hi.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Artikolu 33 tal-Konvenzjoni tan-
NU kontra l-Korruzzjoni, li l-Unjoni u l-
Istati Membri tagħha huma partijiet 
għaliha, jistipula b'mod ċar il-ħtieġa ta' 
miżuri legali xierqa biex jipprovdu 
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protezzjoni kontra kull trattament mhux 
iġġustifikat għal kull persuna li 
tirrapporta lill-awtoritajiet kompetenti in 
bona fide u fuq bażijiet raġonevoli, 
kwalunkwe fatt li jikkonċerna reati 
stabbiliti skont din il-Konvenzjoni;

Emenda 7

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, standards minimi 
komuni li jiżguraw protezzjoni effettiva 
tal-informaturi b'approċċ globali u 
komprensiv, jenħtieġ li japplikaw f'dawn
l-atti u b'enfasi partikolari fuq l-oqsma ta' 
politika fejn i) jenħtieġ 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.

Emenda 8

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' 
infurzar effettiv fil-qasam tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, inklużi l-frodi u l-
korruzzjoni fil-livell nazzjonali, jikkawża 

(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 
Ewropea tal-Enerġija Atomika. Nuqqas ta' 
infurzar effettiv fil-qasam tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, inklużi l-frodi u l-
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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.

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 9

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Kull darba li jiġi adottat att tal-
Unjoni ġdid li għalih il-protezzjoni tal-
informaturi hija rilevanti u tista' 
tikkontribwixxi għal infurzar aktar effettiv, 
jenħtieġ li jiġi kkunsidrat jekk l-Anness
għal din id-Direttiva għandux ikun 
emendat sabiex dan jitqiegħed fil-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha.

(19) Kull darba li jiġi adottat att tal-
Unjoni ġdid li għalih il-protezzjoni tal-
informaturi hija rilevanti u tista' 
tikkontribwixxi għal infurzar aktar effettiv, 
jenħtieġ li dan jiġi miżjud mal-Anness
għal din id-Direttiva għandux sabiex dan 
jitqiegħed fil-kamp ta' applikazzjoni 
tagħha.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Jenħtieġ li din id-Direttiva tkun 
mingħajr ħsara għall-protezzjoni mogħtija 
lill-impjegati meta jirrapportaw dwar ksur 
fil-liġi tal-impjiegi tal-Unjoni. B'mod 
partikolari, fil-qasam tas-sigurtà u s-saħħa 
okkupazzjonali, l-Artikolu 11 tad-Direttiva 
Qafas 89/391/KEE diġà jirrikjedi li l-Istati 
Membri jiżguraw li l-ħaddiema jew ir-
rappreżentanti tal-ħaddiema ma jiġux 
żvantaġġjati minħabba t-talbiet jew il-
proposti tagħhom lill-impjegaturi sabiex 
jieħdu miżuri xierqa sabiex inaqqsu l-
perikli għall-ħaddiema u/jew sabiex ineħħu 
sorsi ta' periklu. Il-ħaddiema u r-
rappreżentanti tagħhom huma intitolati li 

(20) Din id-Direttiva tikkomplementa l-
protezzjoni mogħtija lill-impjegati meta 
jirrapportaw dwar ksur fil-liġi tax-xogħol
tal-Unjoni. B'mod partikolari, fil-qasam 
tas-sigurtà u s-saħħa okkupazzjonali, l-
Artikolu 11 tad-Direttiva 
Qafas 89/391/KEE diġà jirrikjedi li l-Istati 
Membri jiżguraw li l-ħaddiema jew ir-
rappreżentanti tal-ħaddiema ma jiġux 
żvantaġġjati minħabba t-talbiet jew il-
proposti tagħhom lill-impjegaturi sabiex 
jieħdu miżuri xierqa sabiex inaqqsu l-
perikli għall-ħaddiema u/jew sabiex ineħħu 
sorsi ta' periklu. Il-ħaddiema u r-
rappreżentanti tagħhom huma intitolati li 
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jqajmu kwistjonijiet mal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti jekk jikkunsidraw li 
l-miżuri meħuda u l-mezzi użati mill-
impjegatur ma jkunux adatti għall-għanijiet 
li jkunu żgurati s-sigurtà u saħħa.

jqajmu kwistjonijiet mal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti jekk jikkunsidraw li 
l-miżuri meħuda u l-mezzi użati mill-
impjegatur ma jkunux adatti għall-għanijiet 
li jkunu żgurati s-sigurtà u saħħa.

Emenda 11

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, b'mod partikolari dwar 
theddid jew ħsara għall-interess pubbliku,
jagħmlu użu mid-dritt tagħhom għal-libertà 
tal-espressjoni. Id-dritt għal-libertà ta' 
espressjoni, minqux 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-informazzjoni kif ukoll il-
libertà tal-midja u l-pluraliżmu. 

Emenda 12

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-

(24) Il-persuni jeħtieġu protezzjoni 
legali speċifika fejn jiksbu l-informazzjoni 
u d-deċiżjoni tagħhom li jirrapportawha 
tirriżulta f'riskju ta' ritaljazzjoni relatata 
max-xogħol jew ta' tip ieħor (pereżempju, 
għall-ksur tad-dmir ta' kunfidenzjalità jew
lealtà jew leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-
sigrieti kummerċjali). Ir-raġuni sottostanti 
għall-għoti ta' protezzjoni lilhom hija l-
pożizzjoni tagħhom ta' vulnerabbiltà 
ekonomika fil-konfront tal-persuna li huma 
qed jirrapportaw fuqha jew li jiddependu 
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xogħol (pereżempju fil-każ ta' ilmentaturi 
ordinarji jew ċittadini osservaturi) ma 
hemmx ħtieġa għal protezzjoni kontra r-
ritaljazzjoni.

minnha de facto għax-xogħol.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-infurzar effettiv tad-dritt tal-
Unjoni jeħtieġ li l-protezzjoni tingħata lill-
firxa l-aktar wiesgħa possibbli ta' kategoriji 
ta' persuni, li, irrispettivament minn jekk 
humiex ċittadini tal-UE jew ċittadini ta' 
pajjiż terz, minħabba attivitajiet relatati
max-xogħol (irrispettivament min-natura 
ta' dawn l-attivitajiet u jekk dawn humiex 
imħallsin jew le), għandhom aċċess
privileġġjat għal informazzjoni dwar ksur 
li jkun fl-interess tal-pubbliku li jkun 
irrapportat u li jistgħu jsofru minn 
ritaljazzjoni jekk jirrapportawh. Jenħtieġ li 
l-Istati Membri jiżguraw li l-ħtieġa għall-
protezzjoni hija ddeterminata b'referenza
għaċ-ċirkustanzi rilevanti kollha u mhux 
biss b'referenza għan-natura tar-
relazzjoni, sabiex tkun koperta l-firxa 
sħiħa ta' persuni konnessi f'sens wiesa' 
mal-organizzazzjoni fejn seħħ il-ksur.

(25) L-infurzar effettiv tad-dritt tal-
Unjoni jeħtieġ li l-protezzjoni tingħata lill-
firxa l-aktar wiesgħa possibbli ta' kategoriji 
ta' persuni, li, irrispettivament minn jekk 
humiex ċittadini tal-UE jew ċittadini ta' 
pajjiż terz, għandhom aċċess għal 
informazzjoni dwar ksur li jkun fl-interess 
tal-pubbliku li jkun irrapportat, anki dwar 
attivitajiet tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
ġewwa l-Unjoni u barra l-Unjoni, u li 
jistgħu jsofru minn ritaljazzjoni jekk 
jirrapportawh. Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jiżguraw li l-ħtieġa għall-protezzjoni hija 
ddeterminata b'referenza għaċ-ċirkustanzi 
rilevanti kollha, sabiex ikunu koperti l-
persuni kollha konnessi mar-rapport.

Emenda 14

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 
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 

(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 
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 
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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.

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, apprendisti, 
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.

_________________ _________________

52 Is-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.

52 Is-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 15

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' 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 

(27) Jenħtieġ li l-protezzjoni testendi 
wkoll għal persuni li jiffaċilitaw ir-
rapportar, bħall-intermedjarji u l-
ġurnalisti investigattivi, kif ukoll 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' 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 
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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.

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 16

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-protezzjoni effettiva tal-
informaturi timplika l-protezzjoni ta' aktar 
kategoriji ta' persuni li, filwaqt li ma 
jiddependux ekonomikament mill-
attivitajiet tagħhom relatati max-xogħol, 
xorta jistgħu jsofru ritaljazzjoni mill-kxif 
ta' ksur. Ir-ritaljazzjoni kontra volontiera u 
apprendisti mhux imħallsin tista' tieħu l-
forma ta' nuqqas ta' użu tas-servizzi 
tagħhom, jew bl-għoti ta' referenza 
negattiva għal impjieg futur jew inkella 
għad-dannu għar-reputazzjoni tagħhom.

(28) Il-protezzjoni effettiva tal-
informaturi timplika l-protezzjoni ta' aktar 
kategoriji ta' persuni li, filwaqt li ma 
jiddependux ekonomikament mill-
attivitajiet tagħhom relatati max-xogħol, 
xorta jistgħu jsofru ritaljazzjoni mill-kxif 
ta' ksur jew mill-appoġġ dirett jew indirett 
għar-rapportar tal-informaturi. Ir-
ritaljazzjoni kontra volontiera u apprendisti 
mhux imħallsin tista' tieħu l-forma ta' 
nuqqas ta' użu tas-servizzi tagħhom, jew 
bl-għoti ta' referenza negattiva għal impjieg 
futur jew inkella għad-dannu għar-



PE623.761v02-00 12/60 AD\1164061MT.docx

MT

reputazzjoni tagħhom. Ir-ritaljazzjoni 
kontra l-investigaturi jew il-ġurnalisti 
tista' tieħu l-forma ta' kawżi strateġiċi ta' 
litigazzjoni, pereżempju għal libell jew 
diffamazzjoni.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-prevenzjoni effettiva ta' ksur tal-
liġi tal-Unjoni tirrikjedi li l-protezzjoni 
tingħata wkoll lil persuni li jipprovdu 
informazzjoni dwar ksur potenzjali, li 
għadu ma seħħx, iżda li aktarx se jitwettaq. 
Għall-istess raġunijiet, il-protezzjoni hija 
ġġustifikata wkoll għall-persuni li ma 
jipprovdux evidenza pożittiva iżda jqajmu 
tħassib jew suspetti raġonevoli. Fl-istess 
waqt, jenħtieġ li l-protezzjoni ma 
tapplikax għar-rapportar ta' 
informazzjoni li diġà hija fid-dominju 
pubbliku jew ta' qlajjiet u għajdut mhux 
sostanzjati.

(30) Il-prevenzjoni effettiva ta' ksur tal-
liġi tal-Unjoni tirrikjedi li l-protezzjoni 
tingħata wkoll lil persuni li jipprovdu 
informazzjoni dwar ksur potenzjali, li 
għadu ma seħħx, iżda li aktarx se jitwettaq. 
Għall-istess raġunijiet, il-protezzjoni hija 
ġġustifikata wkoll għall-persuni li ma 
jipprovdux evidenza pożittiva iżda jqajmu 
tħassib jew suspetti raġonevoli. Jenħtieġ li
l-protezzjoni tingħata lill-individwi li 
jaħdmu f'istituzzjonijiet ġewwa l-Unjoni, 
iżda anke lill-individwi li jaħdmu 
f'entitajiet Ewropej li jinsabu barra t-
territorju tal-Unjoni. Jenħtieġ li din 
tapplika anke għall-uffiċjali kif ukoll 
għall-impjegati l-oħra u l-apprendisti li 
jaħdmu fl-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-
korpi tal-Unjoni.

Emenda 18

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 

(31) Ir-ritaljazzjoni hija l-espressjoni 
tar-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-
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definizzjoni wiesgħa ta' ritaljazzjoni, li 
tinkludi kwalunkwe att jew ommissjoni li 
jseħħu fil-kuntest relatat max-xogħol li 
jikkawżalhom detriment.

infurzar tal-liġi tal-Unjoni tirrikjedi 
definizzjoni wiesgħa ta' ritaljazzjoni, li 
tinkludi kwalunkwe att jew ommissjoni li 
jikkawżawlhom detriment.

Emenda 19

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. Għalhekk, huwa essenzjali 
li jinħoloq ambjent sigur, li jagħti lill-
informaturi u lill-midja protezzjoni 
effettiva mir-ritaljazzjoni. 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. F'dan il-kuntest ukoll, il-
ġurnalisti investigattivi li jużaw sorsi tal-
informaturi għandhom jingħataw l-istess 
protezzjoni bħall-informaturi tagħhom.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 33a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Skont l-Artikoli 22a, 22b u 22c tar-
Regolament Nru 31 (KEE), 11 (KEEA) 
("ir-Regolamenti tal-Persunal")1a, l-
istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni huma 
meħtieġa li jadottaw u jimplimentaw 
regoli interni li jipproteġu lill-informaturi.

_______________

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-
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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).

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 
jenħtieġ li jiggarantixxu wkoll il-livell 
massimu 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 għandhom ikunu indipendenti 
u 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. Huwa imperattiv li dawn 
jingħataw riżorsi baġitarji suffiċjenti.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Premessa 34a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Minbarra l-awtoritajiet kompetenti 
identifikati mill-Istati Membri, hemm 
ukoll il-ħtieġa li jiġi stabbilit korp tal-
Unjoni indipendenti responsabbli għall-
ġbir ta' informazzjoni, li jkun konsulattiv 
u ta' riferiment, li jkun f'pożizzjoni li 
jirċievi rapporti dwar irregolaritajiet, 
b'riżorsi baġitarji suffiċjenti, 
b'kompetenzi adegwati u bi speċjalisti 
xierqa, biex jgħin lill-informaturi interni 
u esterni biex jużaw il-mezzi adatti sabiex 
jiżvelaw l-informazzjoni tagħhom dwar 
ksur possibbli tal-liġi tal-Unjoni, filwaqt li 
jħares il-kunfidenzjalità ta' dawn l-
informaturi u joffrilhom l-appoġġ u l-
pariri li jeħtieġu. L-Ombudsman 
Ewropew diġà offra li jakkomoda korp 
bħal dan.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Għall-iskoperta u l-prevenzjoni 
effettivi ta' ksur tal-liġi tal-Unjoni huwa 
essenzjali li l-informazzjoni rilevanti tasal 
malajr għand dawk l-eqreb lejn is-sors tal-
problema, l-aktar li huma kapaċi 
jinvestigaw u bis-setgħat li jsolvuha, fejn 
huwa possibbli. Dan jeħtieġ li entitajiet 
legali fis-setturi privati u pubbliċi 
jistabbilixxu proċeduri interni xierqa 
sabiex jirċievu u jsegwu r-rapporti.

(37) Għall-iskoperta u l-prevenzjoni 
effettivi ta' ksur tal-liġi tal-Unjoni jista' 
jkun ta' benefiċċju li l-informazzjoni 
rilevanti tasal malajr għand dawk l-eqreb 
lejn is-sors tal-problema, l-aktar li huma 
kapaċi jinvestigaw u bis-setgħat li 
jsolvuha, fejn huwa possibbli. Dan jeħtieġ 
li entitajiet legali fis-setturi privati u 
pubbliċi jistabbilixxu proċeduri interni 
xierqa sabiex jirċievu u jsegwu r-rapporti.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Għandu jkun ċar li, fil-każ ta' 
entitajiet legali privati li ma jipprevedux 

(40) Il-persuni li jirrapportaw jenħtieġ 
li dejjem ikollhom l-għażla li jirrapportaw 
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kanali ta' rapportar interni, jenħtieġ li l-
persuni li jirrapportaw ikunu kapaċi
jirrapportaw direttament esternament lill-
awtoritajiet kompetenti u jenħtieġ li tali 
persuni jgawdu mill-protezzjoni kontra r-
ritaljazzjoni prevista minn din id-Direttiva.

direttament u esternament lill-awtoritajiet 
kompetenti u jenħtieġ li tali persuni jgawdu 
mill-protezzjoni kontra r-ritaljazzjoni 
prevista minn din id-Direttiva.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Sakemm tkun żgurata l-
kunfidenzjalità tal-identità tal-persuna li 
qed tirrapporta, huwa f'idejn kull entità 
legali privata u pubblika individwali li 
tiddefinixxi t-tip ta' kanali ta' rapportar li 
għandhom ikunu stabbiliti, bħal 
personalment, bil-posta, permezz ta' kaxxa 
tal-ilmenti, b'hotline tat-telefon jew 
permezz ta' pjattaforma onlajn (Intranet 
jew Internet). Madankollu, jenħtieġ li l-
kanali ta' rapportar ma jkunux limitati għal 
dawk fost l-għodod, bħar-rapportar 
personali jew permezz tal-kaxxa tal-
ilmenti, li ma jiggarantixxux il-
kunfidenzjalità tal-identità tal-persuna li 
qed tirrapporta.

(42) Sakemm tkun żgurata l-anonimità 
jew l-kunfidenzjalità tal-identità tal-
persuna li qed tirrapporta, huwa f'idejn kull 
entità legali privata u pubblika individwali
li tiddefinixxi t-tip ta' kanali ta' rapportar li 
għandhom ikunu stabbiliti, bħal 
personalment, bil-posta, permezz ta' kaxxa 
tal-ilmenti, b'hotline tat-telefon jew 
permezz ta' pjattaforma onlajn (Intranet 
jew Internet). Madankollu, jenħtieġ li l-
kanali ta' rapportar ma jkunux limitati għal 
dawk fost l-għodod, bħar-rapportar 
personali jew permezz tal-kaxxa tal-
ilmenti, li ma jiggarantixxux l-anonimità u 
l-kunfidenzjalità tal-identità tal-persuna li 
qed tirrapporta.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Partijiet terzi wkoll jistgħu jkunu 
awtorizzati li jirċievu rapporti f'isem 
entitajiet privati u pubbliċi, sakemm joffru 
garanziji xierqa tar-rispett għall-
indipendenza, il-kunfidenzjalità, il-
protezzjoni tad-data u s-segretezza. Dawn 
jistgħu jkunu fornituri ta' pjattaforma ta' 
rapportar esterni, avukati jew awdituri 
esterni jew rappreżentanti ta' trade union.

(43) Partijiet terzi wkoll jistgħu jkunu 
awtorizzati li jirċievu rapporti f'isem 
entitajiet privati u pubbliċi, sakemm joffru 
garanziji xierqa tar-rispett għall-
indipendenza, il-kunfidenzjalità, il-
protezzjoni tad-data u s-segretezza. Dawn 
jistgħu jkunu ġurnalisti, fornituri ta' 
pjattaforma ta' rapportar esterni, avukati 
jew awdituri esterni jew rappreżentanti ta' 
trade union.
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Emenda 27

Proposta għal direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Jenħtieġ li l-proċeduri ta' rapportar 
interni jippermettu li entitajiet legali privati 
jirċievu u jinvestigaw bis-sħiħ rapporti ta' 
kunfidenzjalità mill-impjegati tal-entità u 
s-sussidjarji jew l-affiljati tagħha (il-
grupp), iżda anke, sa fejn hu possibbli, 
minn kwalunkwe aġent u fornitur tal-grupp 
u minn kwalunkwe persuna li takkwista 
informazzjoni permezz tal-attivitajiet 
tiegħu/tagħha relatati max-xogħol mal-
entità u l-grupp.

(44) Jenħtieġ li l-proċeduri ta' rapportar 
interni jippermettu li entitajiet legali privati 
u pubbliċi jirċievu u jinvestigaw 
b'kunfidenzjalità sħiħa u b'rispett għall-
anonimità jekk xieraq, rapporti mill-
impjegati tal-entità u s-sussidjarji jew l-
affiljati tagħha (il-grupp), iżda anke, sa fejn 
hu possibbli, minn kwalunkwe aġent u 
fornitur tal-grupp u minn kwalunkwe 
persuna li takkwista informazzjoni 
permezz tal-attivitajiet tiegħu/tagħha 
relatati max-xogħol mal-entità u l-grupp.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) L-aktar persuni jew dipartimenti 
adattati f'entità legali privata li jintgħażlu 
bħala kompetenti li jirċievu u jsegwu r-
rapporti jiddependu fuq l-istruttura tal-
entità, iżda, fi kwalunkwe każ, il-funzjoni 
tagħhom jenħtieġ li tiżgura l-assenza ta' 
kunflitt ta' interess u indipendenza. 
F'entitajiet iżgħar, din il-funzjoni tista' 
tkun funzjoni doppja miżmuma minn 
uffiċjal tal-kumpanija li qiegħed 
f'pożizzjoni tajba sabiex jirrapporta 
direttament lill-kap organizzattiv, bħal 
kap uffiċjal tal-konformità jew uffiċjal 
tar-riżorsi umani, uffiċjal legali jew tal-
privatezza, kap uffiċjal tal-finanzi, kap 
eżekuttiv tal-awditjar jew membru tal-
bord.

(45) L-aktar persuni jew dipartimenti 
adattati f'entità legali privata li jintgħażlu 
bħala kompetenti li jirċievu u jsegwu r-
rapporti jiddependu fuq l-istruttura tal-
entità, iżda, fi kwalunkwe każ, il-funzjoni 
tagħhom jenħtieġ li tiżgura l-assenza ta' 
kunflitt ta' interess u indipendenza. Għal 
dawn is-suġġetti, jenħtieġ li tiġi pprovduta 
sistema tar-responsabbiltà ċivili f'każ ta' 
mġiba doluża jew negliġenza gravi.
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Emenda 29

Proposta għal direttiva
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Jentieġ li persuni li qed 
jikkunsidraw li jirrapportaw ksur tal-liġi 
tal-Unjoni jkunu kapaċi jagħmlu deċiżjoni 
informata dwar jekk, kif u meta 
jirrapportaw. Jenħtieġ li l-entitajiet privati 
u pubbliċi li għandhom stabbiliti proċeduri 
ta' rapportar interni jipprovdu 
informazzjoni dwar dawn il-proċeduri kif 
ukoll dwar proċeduri għal rapportar estern 
lil awtoritajiet kompetenti rilevanti. Tali 
informazzjoni trid tkun tinftiehem 
faċilment u aċċessibbli faċilment, inkluż, 
sa fejn huwa possibbli, anke għal persuni 
oħrajn, apparti l-impjegati, li jiġu f'kuntatt 
mal-entità permezz tal-attivitajiet relatati 
max-xogħol tagħhom, bħal fornituri tas-
servizz, distributuri, fornituri u sħab fin-
negozju. Pereżempju, tali informazzjoni 
tista' tkun imwaħħla f'post viżibbli 
aċċessibbli għal dawn il-persuni kollha u 
fuq is-sit tal-entità u tista' tkun inkluża 
wkoll f'korsijiet u taħriġ dwar l-etika u l-
integrità.

(47) Jentieġ li persuni li qed 
jikkunsidraw li jirrapportaw ksur tal-liġi
tal-Unjoni jkunu kapaċi jagħmlu deċiżjoni 
informata dwar jekk, kif u meta 
jirrapportaw. Għal dan il-għan, huma 
jenħtieġ li jkunu jistgħu jikkonsultaw u 
jitolbu parir mill-awtorità nazzjonali 
kompetenti u mill-korp ta' riferiment tal-
Unjoni. Jenħtieġ li l-entitajiet privati u 
pubbliċi li għandhom stabbiliti proċeduri 
ta' rapportar interni jipprovdu 
informazzjoni dwar dawn il-proċeduri kif 
ukoll dwar proċeduri għal rapportar estern 
lil awtoritajiet kompetenti rilevanti. 
Jenħtieġ li jipprovdu wkoll informazzjoni 
dwar id-drittijiet iggarantiti lill-
informaturi, u b'mod partikolari dwar id-
dritt tagħhom għall-iżvelar previst f'din 
id-Direttiva u dwar id-dritt tagħhom li 
jirrikorru, f'dan ir-rigward, għand 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
involuti fil-protezzjoni tal-informaturi, 
speċifikament għand dawk li jipprovdu 
pariri strateġiċi u legali lill-informaturi 
kif ukoll lill-ġurnalisti. Tali informazzjoni 
trid tkun tinftiehem faċilment u aċċessibbli 
faċilment, inkluż, sa fejn huwa possibbli, 
anke għal persuni oħrajn, apparti l-
impjegati, li jiġu f'kuntatt mal-entità 
permezz tal-attivitajiet relatati max-xogħol 
tagħhom, bħal fornituri tas-servizz, 
distributuri, fornituri u sħab fin-negozju. 
Pereżempju, tali informazzjoni tista' tkun 
imwaħħla f'post viżibbli aċċessibbli għal 
dawn il-persuni kollha u fuq is-sit tal-entità 
u tista' tkun inkluża wkoll f'korsijiet u 
taħriġ dwar l-etika u l-integrità.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
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Premessa 48a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48a) Fil-każijiet kollha, il-persuna li 
tirrapporta jenħtieġ li tiġi infurmata dwar 
il-progress tal-investigazzjoni u jenħtieġ li 
tkun tista' taċċessa l-abbozz ta' rapport 
mill-inqas darba sabiex tkun tista' 
tirrevedih, tagħmel kummenti dwaru u 
tikkoreġih jekk ikun meħtieġ, mingħajr 
ma jkollha ebda obbligu li tagħmel dan. 
Dawn il-kummenti jridu jiġu inkorporati 
u meqjusa fil-monitoraġġ tal-
investigazzjoni. L-informatur jenħtieġ li 
jkun informat dwar ir-riżultat tal-
investigazzjoni u jenħtieġ li jkun jista' 
jirrevedi u jikkummenta dwar ir-rapport 
finali tal-investigazzjoni. Dawn il-
kummenti jenħtieġ li jiġu inklużi fir-
rapport finali.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Nuqqas ta' kunfidenza fl-utilità 
tar-rapportar huwa wieħed mill-fatturi 
ewlenin li jiskoraġġixxi lill-informaturi 
potenzjali. Dan jiġġustifika l-impożizzjoni 
ta' obbligu ċar fuq l-awtoritajiet kompetenti 
sabiex isegwu b'mod diliġenti r-rapporti li 
jaslulhom u, f'perjodu ta' żmien raġonevoli, 
jagħtu rispons lill-persuni li jirrapportaw 
dwar l-azzjoni prevista jew meħuda bħala 
segwitu (pereżempju, għeluq ibbażat fuq 
nuqqas ta' evidenza suffiċjenti jew għal 
raġunijiet oħrajn, tnedija ta' investigazzjoni 
u possibbilment is-sejbiet tagħha u/jew 
miżuri meħudin għall-indirizzar tal-
kwistjoni mqajma; riferiment lil awtorità 
kompetenti oħra sabiex tagħti segwitu) sa 
fejn tali informazzjoni ma tippreġudikax l-
investigazzjoni jew id-drittijiet tal-persuni 
kkonċernati.

(49) Flimkien mal-biża' reali u 
raġonevoli ħafna ta' ritaljazzjoni, in-
nuqqas ta' fiduċja fl-effettività tar-
rappurtar huwa wieħed mill-fatturi ewlenin 
li jiskoraġġixxi lill-informaturi potenzjali. 
Dan jiġġustifika l-impożizzjoni ta' obbligu 
ċar fuq l-awtoritajiet kompetenti sabiex 
isegwu b'mod diliġenti r-rapporti li 
jaslulhom u, f'perjodu ta' żmien raġonevoli, 
jagħtu rispons lill-persuni li jirrapportaw 
dwar l-azzjoni prevista jew meħuda bħala 
segwitu (pereżempju, għeluq ibbażat fuq 
nuqqas ta' evidenza suffiċjenti jew għal 
raġunijiet oħrajn, tnedija ta' investigazzjoni 
u possibbilment is-sejbiet tagħha u/jew 
miżuri meħudin għall-indirizzar tal-
kwistjoni mqajma; riferiment lil awtorità 
kompetenti oħra sabiex tagħti segwitu) sa 
fejn tali informazzjoni ma tippreġudikax l-
investigazzjoni jew id-drittijiet tal-persuni 
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kkonċernati.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Fejn huwa previst skont il-liġi 
nazzjonali jew tal-Unjoni, jenħtieġ li l-
awtoritajiet kompetenti jirreferu każijiet 
jew informazzjoni rilevanti lill-korpi, l-
uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni rilevanti, 
inklużi, għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva, 
l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi 
(OLAF) u l-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew (UPPE), mingħajr 
preġudizzju għall-possibbiltà li l-persuni li 
tirrapporta tirreferi direttament lil tali 
entitajiet, uffiċċji jew aġenziji tal-Unjoni.

(51) Fejn huwa previst skont il-liġi 
nazzjonali jew tal-Unjoni, jenħtieġ li l-
awtoritajiet kompetenti jirreferu każijiet 
jew informazzjoni rilevanti lill-korpi, l-
uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni rilevanti, 
inklużi, għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva, 
l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi 
(OLAF) u l-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew (UPPE), mingħajr 
preġudizzju għall-possibbiltà li l-persuni li 
tirrapporta tirreferi direttament lil tali 
entitajiet, uffiċċji jew aġenziji tal-Unjoni
kif ukoll lill-korp ta' riferiment tal-
Unjoni.

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw 
li l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
stabbiliti proċeduri ta' protezzjoni adegwati 
għall-ipproċessar ta' rapporti ta' ksur u 
għall-protezzjoni tad-data personali tal-
persuni msemmija fir-rapport. Jenħtieġ li 
tali proċeduri jiżguraw li l-identità ta' kull 
persuna li tirrapporta, kull persuna 
kkonċernata, u tat-terzi persuni msemmija 
fir-rapport (eż. xhieda jew kollegi) tkun 
protetta fl-istadji kollha tal-proċedura. 
Jenħtieġ li dan l-obbligu jkun mingħajr 
preġudizzju għall-ħtieġa u l-proporzjonalità 
tal-obbligu ta' żvelar ta' informazzjoni meta 
dan ikun meħtieġ mid-dritt tal-Unjoni jew 
mid-dritt nazzjonali u suġġett għal 
salvagwardji adatti skont dawn il-liġijiet, 
inkluż fil-kuntest ta' investigazzjonijiet jew 

(55) Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw 
li l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
stabbiliti proċeduri ta' protezzjoni adegwati 
għall-ipproċessar ta' rapporti ta' ksur u 
għall-protezzjoni tad-data personali tal-
persuni msemmija fir-rapport. Jenħtieġ li 
tali proċeduri jiġu stabbiliti għall-korp ta' 
riferiment tal-Unjoni u li dawn jiżguraw li 
l-identità ta' kull persuna li tirrapporta, kull 
persuna kkonċernata, u terzi persuni 
msemmija fir-rapport (eż. xhieda jew 
kollegi) tkun protetta fl-istadji kollha tal-
proċedura. Jenħtieġ li dan l-obbligu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-ħtieġa u l-
proporzjonalità tal-obbligu ta' żvelar ta' 
informazzjoni meta dan ikun meħtieġ mid-
dritt tal-Unjoni jew mid-dritt nazzjonali u 
suġġett għal salvagwardji adatti skont 
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kawżi ġudizzjarji jew biex tissalvagwardja 
l-libertajiet ta' oħrajn, inklużi d-drittijiet ta' 
difiża tal-persuna kkonċernata.

dawn il-liġijiet, inkluż fil-kuntest ta' 
investigazzjonijiet jew kawżi ġudizzjarji 
jew biex tissalvagwardja l-libertajiet ta' 
oħrajn, inklużi d-drittijiet ta' difiża tal-
persuna kkonċernata.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Huwa meħtieġ li l-persunal dedikat 
tal-awtorità kompetenti u l-membri tal-
persunal tal-awtorità kompetenti li jirċievu 
aċċess għall-informazzjoni pprovduta minn 
persuna li tirrapporta lill-awtorità 
kompetenti jikkonformaw mal-obbligu ta' 
segretezza professjonali u l-kunfidenzjalità 
meta jittrażmettu d-data kemm ġewwa kif 
ukoll barra mill-awtorità kompetenti, 
inkluż fejn awtorità kompetenti tiftaħ 
investigazzjoni jew inkjesta jew attivitajiet 
sussegwenti ta' infurzar b'rabta mar-rapport 
ta' ksur.

(56) Huwa meħtieġ li l-persunal dedikat 
tal-awtorità kompetenti u l-membri tal-
persunal tal-awtorità kompetenti li jirċievu 
aċċess għall-informazzjoni pprovduta minn 
persuna li tirrapporta lill-awtorità 
kompetenti jikkonformaw mal-obbligu ta' 
segretezza professjonali u l-kunfidenzjalità 
meta jittrażmettu d-data kemm ġewwa kif 
ukoll barra mill-awtorità kompetenti, 
inkluż fejn awtorità kompetenti tiftaħ 
investigazzjoni jew inkjesta jew attivitajiet 
sussegwenti ta' infurzar b'rabta mar-rapport 
ta' ksur. L-istess ħtieġa teżisti għall-
membri tal-persunal tal-korp ta' 
riferiment tal-Unjoni.

Emenda 35

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 mill-awtorità kompetenti u li l-
informazzjoni mwassla permezz ta' 
rapporti tista' tintuża bħala evidenza 
f'azzjonijiet ta' infurzar fejn xieraq, filwaqt 
li tiġi rispettata l-privatezza tal-persuna li 
tirrapporta.
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Emenda 36

Proposta għal direttiva
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Il-protezzjoni tad-data personali tal-
persuna li tirrapporta u ta' dik ikkonċernata 
hija kruċjali sabiex jiġi evitat trattament 
inġust jew danni għar-reputazzjoni 
minħabba l-iżvelar ta' data personali, 
partikolarment data li tikxef l-identità ta' 
persuna kkonċernata. Għalhekk, 
f'konformità mar-rekwiżiti tar-
Regolament (UE) 2016/679 dwar il-
protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-
ipproċessar ta' data personali u dwar il-
moviment liberu ta' dik id-data (ir-
Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ 
ukoll “GDPR”), l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jistabbilixxu proċeduri ta'
protezzjoni tad-data adegwati 
speċifikament immirati għall-protezzjoni 
tal-persuna li qed tirrapporta, il-persuna
kkonċernata u kwalunkwe terza persuna 
msemmija fir-rapport li għandha tinkludi 
sistema sikura fi ħdan l-awtorità 
kompetenti bi drittijiet ta' aċċess ristretti 
għall-persunal awtorizzat biss.

(58) Il-protezzjoni tad-data personali tal-
persuna li tirrapporta u ta' dik ikkonċernata, 
kif ukoll tar-rapport innifsu, hija kruċjali 
sabiex jiġi evitat trattament inġust jew 
danni għar-reputazzjoni minħabba l-iżvelar 
ta' data personali, partikolarment data li 
tikxef l-identità ta' persuna kkonċernata. 
Għalhekk, f'konformità mar-rekwiżiti tar-
Regolament (UE) 2016/679 dwar il-
protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-
ipproċessar ta' data personali u dwar il-
moviment liberu ta' dik id-data (ir-
Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ 
ukoll "GDPR"), l-awtoritajiet kompetenti 
u l-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji rilevanti 
tal-Unjoni, kif ukoll il-korp ta' riferiment 
tal-Unjoni għandhom jistabbilixxu 
proċeduri ta' protezzjoni tad-data adegwati 
speċifikament immirati għall-protezzjoni 
tal-persuna li qed tirrapporta, il-persuna 
kkonċernata u kwalunkwe terza persuna 
msemmija fir-rapport li għandha tinkludi 
sistema sikura fi ħdan l-awtorità 
kompetenti bi drittijiet ta' aċċess ristretti 
għall-persunal awtorizzat biss.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Jenħtieġ li r-reviżjoni regolari tal-
proċeduri tal-awtoritajiet kompetenti u l-
iskambju ta' prattiki tajbin bejniethom 
jiggarantixxu li dawn il-proċeduri jkunu 
adegwati u għalhekk jaqdu l-iskop 
tagħhom.

(59) Jenħtieġ li r-reviżjoni regolari tal-
proċeduri tal-awtoritajiet kompetenti u l-
iskambju ta' prattiki tajbin bejniethom u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
kompetenti jiggarantixxu li dawn il-
proċeduri jkunu adegwati u għalhekk jaqdu 
l-iskop tagħhom.
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Emenda 38

Proposta għal direttiva
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Ir-rekwiżit ta' użu b'diversi livelli 
ta' kanali ta' rapportar, bħala regola 
ġenerali, huwa meħtieġ sabiex ikun 
żgurat li l-informazzjoni tasal għand il-
persuni li jistgħu jikkontribwixxu għas-
soluzzjoni bikrija u effettiva ta' riskji 
għall-interess pubbliku kif ukoll sabiex 
tkun evitata ħsara reputazzjonali mhux 
ġustifikata minn żvelar pubbliku. Fl-istess 
waqt, huma meħtieġa xi eċċezzjonijiet 
għall-applikazzjoni tiegħu, biex il-persuna 
li tirrapporta tkun tista' tagħżel l-aktar 
kanal xieraq skont iċ-ċirkustanzi 
individwali tal-każ. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li jkun protett żvelar pubbliku bil-
kunsiderazzjoni ta' prinċipji demokratiċi 
bħat-trasparenza u r-responsabbiltà, u ta' 
drittijiet fundamentali bħal-libertà tal-
espressjoni u l-libertà tal-midja, filwaqt li 
jiġu bbilanċjati l-interess tal-impjegaturi 
sabiex jimmaniġġjaw l-organizzazzjonijiet 
tagħhom u jipproteġu l-interessi tagħhom 
mal-interess tal-pubbliku li jkun protett 
mill-ħsara, f'konformità mal-kriterji 
żviluppati fil-każistika tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem57.

(61) Jenħtieġ li jkun protett żvelar 
pubbliku billi jittieħed kont ta' prinċipji 
demokratiċi bħat-trasparenza u r-
responsabbiltà, u ta' drittijiet fundamentali 
bħal-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-
midja, filwaqt li jiġu bbilanċjati l-interess 
tal-impjegaturi sabiex jimmaniġġjaw l-
organizzazzjonijiet tagħhom u jipproteġu l-
interessi tagħhom mal-interess tal-pubbliku 
li jkun protett mill-ħsara, f'konformità mal-
kriterji żviluppati fil-każistika tal-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem57.

_________________ _________________

57 Wieħed mill-kriterji għad-
determinazzjoni ta' jekk ir-ritaljazzjoni 
kontra informaturi li jagħmlu żvelar 
pubbliku tinterferix mal-libertà tal-
espressjoni b'mod li mhuwiex meħtieġ 
f'soċjetà demokratika, huwa jekk il-persuni 
li żvelaw informazzjoni kellhomx kanali 
alternattivi disponibbli sabiex jagħmlu l-
iżvelar. ara, pereżempju, Guja vs Moldova 
[QĠ], Nru 14277/04, QEDB 2008.

57 Wieħed mill-kriterji għad-
determinazzjoni ta' jekk ir-ritaljazzjoni 
kontra informaturi li jagħmlu żvelar 
pubbliku tinterferix mal-libertà tal-
espressjoni b'mod li mhuwiex meħtieġ 
f'soċjetà demokratika, huwa jekk il-persuni 
li żvelaw informazzjoni kellhomx kanali 
alternattivi disponibbli sabiex jagħmlu l-
iżvelar. ara, pereżempju, Guja vs Moldova 
[QĠ], Nru 14277/04, QEDB 2008.
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Emenda 39

Proposta għal direttiva
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62) Bħala regola ġenerali, il-persuni li 
jirrapportaw jentħieġ li l-ewwel jużaw il-
kanali interni disponibbli għalihom u 
jirrapportaw lill-impjegatur. Madankollu, 
jista' jkun il-każ li ma jeżistux kanali 
interni (fil-każ ta' entitajiet li mhumiex 
obbligati li jistabbilixxu tali kanali bis-
saħħa ta' din id-Direttiva jew ta' liġi 
nazzjonali applikabbli) jew li l-użu 
tagħhom mhuwiex obbligatorju (li jista' 
jkun il-każ ta' persuni li mhumiex 
f'relazzjoni ta' impjieg), jew li ntużaw iżda 
ma ffunzjonawx kif suppost (pereżempju r-
rapport ma kienx trattat b'mod diliġenti jew 
fi żmien raġonevoli, jew ma ttieħdet l-ebda 
azzjoni sabiex jiġi indirizzat il-ksur tal-liġi 
minkejja r-riżultati pożittivi tal-inkjesta).

(62) Il-persuni li jirrapportaw jenħtieġ li 
l-ewwel ikunu jistgħu jużaw il-kanali 
interni disponibbli għalihom u jirrapportaw 
lill-impjegatur. Madankollu, jista' jkun il-
każ li ma jeżistux kanali interni (fil-każ ta' 
entitajiet li mhumiex obbligati li 
jistabbilixxu tali kanali bis-saħħa ta' din id-
Direttiva jew ta' liġi nazzjonali applikabbli) 
jew li ntużaw iżda ma ffunzjonawx kif 
suppost (pereżempju r-rapport ma kienx 
trattat b'mod diliġenti jew fi żmien 
raġonevoli, jew ma ttieħdet l-ebda azzjoni 
sabiex jiġi indirizzat il-ksur tal-liġi 
minkejja r-riżultati pożittivi tal-inkjesta), 
jew li l-persuni li jirrapportaw jibżgħu li l-
użu ta' tali kanali se jesponihom għar-
riskju ta' ritaljazzjoni jew jista' b'xi mod 
ixekkel ir-rapportar.

Emenda 40

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 

(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; fejn 
jemmnu li l-kanali interni mhumiex 
indipendenti; 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 
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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.

teħtieġ azzjoni urġenti (pereżempju 
minħabba riskju imminenti ta' periklu 
sostanzjali u speċifiku għall-ħajja, is-saħħa 
u s-sigurtà ta' persuni, jew għall-ambjent. 
Jekk il-kanali interni ma jkunux 
disponibbli jew ma jaħdmux kif suppost, 
jew jekk il-persuni li jirrapportaw jagħżlu 
li ma jużawx kanali bħal dawn, il-persuni
li jirrapportaw esternament lill-
awtoritajiet kompetenti, lill-korp ta' 
riferiment tal-Unjoni u, fejn rilevanti, lil 
korpi, uffiċċji jew aġenziji oħra tal-Unjoni 
għandhom ukoll ikunu protetti.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
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-

(65) Jenħtieġ li l-persuni li jirrapportaw 
u dawk li jiffaċilitaw ir-rapportar, bħall-
intermedjarji u l-ġurnalisti investigattivi, 
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 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 
tirrapporta stess iżda wkoll dawk li jistgħu 
jittieħdu fil-konfront tal-entità legali li 
tirrappreżenta, bħal rifjut li jingħataw
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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.

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 ta' dawk li 
pprovdew appoġġ lill-persuna li 
tirrapporta.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Premessa 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66) Fejn isseħħ ritaljazzjoni mingħajr 
xkiel u mingħajr kastigi, din tnaffar lill-
informaturi potenzjali. Il-projbizzjoni ċara 
tar-ritaljazzjoni fil-liġi għandha effett 
dissważiv importanti, imsaħħaħ aktar
b'dispożizzjonijiet għar-responsabbiltà
personali u għal pieni għall-awturi tar-
ritaljazzjoni.

(66) Fejn isseħħ ritaljazzjoni mingħajr 
xkiel u mingħajr kastigi, din tnaffar lill-
informaturi potenzjali. Il-projbizzjoni ċara 
tar-ritaljazzjoni fil-liġi għandha effett 
dissważiv importanti, u trid tissaħħaħ
b'dispożizzjonijiet li jipprevedu r-
responsabbiltà personali u pieni għall-
awturi tar-ritaljazzjoni u dawk 
f'pożizzjonijiet fil-maniġment li 
jiffaċilitaw u/jew jinjoraw tali 
ritaljazzjoni.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) L-informaturi potenzjali li 
mhumiex ċerti dwar kif se jirrapportaw jew 
jekk hux se jkunu protetti finalment jistgħu 
jkunu skoraġġuti milli jirrapportaw. 
Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-
informazzjoni rilevanti tingħata b'mod li 

(67) L-informaturi potenzjali li 
mhumiex ċerti dwar kif se jirrapportaw jew 
jekk hux se jkunu protetti finalment jistgħu 
jkunu skoraġġuti milli jirrapportaw. 
Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-korpi, l-
uffiċċji jew l-aġenziji rilevanti tal-Unjoni, 
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jinftiehem mill-utent u tkun faċilment 
aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali. 
Jenħtieġ li jkunu disponibbli pariri 
individwali, imparzjali u kunfidenzjali, 
mingħajr ħlas, dwar, pereżempju, jekk l-
informazzjoni inkwistjoni hijiex koperta 
mir-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni 
tal-informaturi, liema kanal ta' rapportar 
jista' jkun l-aħjar li jintuża u liema 
proċeduri alternattivi huma disponibbli 
f'każ li l-informazzjoni mhijiex koperta 
mir-regoli applikabbli (“signposting”). 
Aċċess għal tali parir jista' jgħin sabiex 
jiżgura li r-rapporti jsiru permezz tal-kanali 
xierqa, b'mod responsabbli u li l-ksur u n-
nuqqasijiet ikunu skoperti malajr jew 
saħansitra evitati.

kif ukoll il-korp ta' riferiment tal-Unjoni 
jiżguraw li l-informazzjoni rilevanti 
tingħata b'mod li jinftiehem mill-utent u 
tkun faċilment aċċessibbli għall-pubbliku 
ġenerali u jsostnu x-xogħol tal-
organizzazzjonijiet ċivili li qed jipprovdu 
din l-informazzjoni. Jenħtieġ li jkunu 
disponibbli pariri individwali, imparzjali u 
kunfidenzjali, mingħajr ħlas, dwar, 
pereżempju, jekk l-informazzjoni 
inkwistjoni hijiex koperta mir-regoli 
applikabbli dwar il-protezzjoni tal-
informaturi, liema kanal ta' rapportar jista' 
jkun l-aħjar li jintuża u liema proċeduri 
alternattivi huma disponibbli f'każ li l-
informazzjoni mhijiex koperta mir-regoli
applikabbli (“signposting”). Aċċess 
anonimu għal tali parir jista' jgħin sabiex 
jiżgura li r-rapporti jsiru permezz tal-kanali 
xierqa, siguri u kunfidenzjali u li l-ksur u 
n-nuqqasijiet ikunu skoperti malajr jew 
saħansitra evitati.

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Premessa 69

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(69) Jenħtieġ li ma jkunx possibbli li 
jiġu rrinunzjati d-drittijiet u l-obbligi 
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. Fl-istess waqt, jenħtieġ 
li din id-Direttiva ma taffettwax il-
protezzjoni ta' privileġġ legali jew 
professjonali ieħor kif previst skont il-liġi 
nazzjonali.

(69) Jenħtieġ li ma jkunx possibbli li 
jiġu rrinunzjati d-drittijiet u l-obbligi 
stabbiliti minn din id-Direttiva b'mezzi 
kuntrattwali. Ma jistax jiġu invokati 
obbligi legali jew kuntrattwali tal-
individwi, bħal klawżoli ta' lealtà f'kuntratti 
jew ftehimiet ta' kunfidenzjalità/segretezza, 
sabiex persuni jiġu preklużi milli 
jirrapportaw, sabiex jiġu 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.
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Emenda 45

Proposta għal direttiva
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) Hemm probabbiltà kbira li l-miżuri 
ta' ritaljazzjoni jkunu ppreżentati bħala 
ġġustifikati minħabba raġunijiet oħrajn li 
mhumiex ir-rapportar u jista' jkun diffiċli 
ħafna għall-persuni li jirrapportaw li jagħtu 
prova tar-rabta bejn it-tnejn, filwaqt li l-
awturi tar-ritaljazzjoni jista' jkollhom 
setgħa u riżorsi akbar sabiex 
jiddokumentaw l-azzjoni meħuda u r-
raġunament. Għalhekk, ladarba l-persuna li 
qed tirrapporta turi prima facie li hi 
għamlet rapport jew żvelar f'konformità 
ma' din id-Direttiva u sofriet detriment, 
jenħtieġ li l-oneru tal-provi jgħaddi fuq il-
persuna li għamlet l-azzjoni detrimentali, li 
mbagħad jenħtieġ li turi li l-azzjoni 
meħuda ma kienet marbuta bl-ebda mod 
mar-rapportar jew l-iżvelar.

(70) Hemm probabbiltà kbira li l-miżuri 
ta' ritaljazzjoni jkunu ppreżentati bħala 
ġġustifikati minħabba raġunijiet oħrajn li 
mhumiex ir-rapportar jew l-iżvelar u jista' 
jkun diffiċli ħafna għall-persuni li 
jirrapportaw li jagħtu prova tar-rabta bejn 
it-tnejn, filwaqt li l-awturi tar-ritaljazzjoni 
jista' jkollhom setgħa u riżorsi akbar sabiex 
jiddokumentaw l-azzjoni meħuda u r-
raġunament. Għalhekk, ladarba l-persuna li 
qed tirrapporta turi prima facie li hi 
għamlet rapport jew żvelar f'konformità 
ma' din id-Direttiva u sofriet detriment, 
jenħtieġ li l-oneru tal-provi jgħaddi fuq il-
persuna li għamlet l-azzjoni detrimentali, li 
mbagħad jenħtieġ li turi li l-azzjoni 
meħuda ma kienet marbuta bl-ebda mod 
mar-rapportar jew l-iżvelar.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) L-azzjonijiet meħuda kontra 
persuni li jiżvelaw informazzjoni barra 
mill-kuntest relatat max-xogħol, permezz 
ta' kawżi, pereżempju, marbutin ma' 
defamazzjoni, ksur ta' drittijiet tal-awtur, 
sigrieti tan-negozju, kunfidenzjalità u 
protezzjoni tad-data personali, jistgħu 
jkunu wkoll deterrent serju għall-iżvelar 
tal-informazzjoni. Id-
Direttiva (UE) 2016/943 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill58 tagħti eżenzjoni 
lil persuni li jirrapportaw minn miżuri ta' 
rimedju ċivili, proċeduri u rimedji li 
tipprevedi, fil-każ li l-kisba, l-użu jew l-
iżvelar allegat tas-sigriet kummerċjali sar 
biex tinkixef imġiba ħażina, irregolarità 

(74) L-azzjonijiet meħuda kontra 
persuni li jiżvelaw informazzjoni barra 
mill-kuntest relatat max-xogħol, permezz 
ta' kawżi, pereżempju, marbutin ma' 
defamazzjoni, ksur ta' drittijiet tal-awtur, 
sigrieti tan-negozju, kunfidenzjalità u 
protezzjoni tad-data personali, jistgħu 
jkunu wkoll deterrent serju għall-iżvelar 
tal-informazzjoni. Il-protezzjoni tal-
informaturi prevista f'din id-Direttiva 
jenħtieġ li tipprevali fuq id-
Direttiva (UE) 2016/943 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill58 u għalhekk l-
informaturi li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' 
din id-Direttiva jenħtieġ li jkunu eżentati 
minn miżuri ta' rimedju ċivili, proċeduri u 
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jew attività illegali, sakemm il-konvenut 
aġixxa bl-iskop li jipproteġi l-interess 
pubbliku ġenerali. Jenħtieġ li l-persuni li 
jirrapportaw ikunu jistgħu jistrieħu fuq il-
fatt li jkunu għamlu rapport jew żvelar 
skont din id-Direttiva bħala difiża fi 
proċedimenti oħrajn. F'tali każijiet, 
jenħtieġ li l-persuna li tibda l-proċedimenti 
ġġorr l-oneru tal-prova sabiex turi 
kwalunkwe intenzjoni min-naħa tal-
persuna li qed tirrapporta li tikser il-liġi.

rimedji previsti fid-Direttiva 
(EU) 2016/943. Jenħtieġ li l-persuni li 
jirrapportaw ikunu jistgħu jistrieħu fuq il-
fatt li jkunu għamlu rapport jew żvelar 
skont din id-Direttiva bħala difiża fi 
proċedimenti oħrajn. F'tali każijiet, 
jenħtieġ li l-persuna li tibda l-proċedimenti 
ġġorr l-oneru tal-prova sabiex turi 
kwalunkwe intenzjoni min-naħa tal-
persuna li qed tirrapporta li tikser il-liġi.

__________________ __________________

58 Id-Direttiva (UE) 2016/943 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta' Ġunju 2016 dwar il-protezzjoni ta' 
konoxxenza u ta' informazzjoni 
kummerċjali kunfidenzjali (sigrieti 
kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-
iżvelar illegali tagħhom (ĠU L 157, 
15.6.2016, p. 1).

58 Id-Direttiva (UE) 2016/943 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta' Ġunju 2016 dwar il-protezzjoni ta' 
konoxxenza u ta' informazzjoni 
kummerċjali kunfidenzjali (sigrieti 
kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-
iżvelar illegali tagħhom (ĠU L 157, 
15.6.2016, p. 1).

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Spiża sinifikanti għall-persuni li 
jirrapportaw u li jikkontestaw miżuri ta' 
ritaljazzjoni meħudin kontrihom f'kawżi 
legali tista' tkun l-ispejjeż legali rilevanti. 
Għalkemm jistgħu jirkupraw dawn it-tariffi 
fl-aħħar tal-kawżi, jista' jkun li ma jkunux 
jistgħu jkopruhom minn qabel, speċjalment 
jekk ikunu qiegħda u mniżżla f'lista sewda. 
L-assistenza għal kawżi legali kriminali, 
partikolarment skont id-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva (UE) 2016/1919 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill59 u 
b'mod aktar ġenerali l-appoġġ lil dawk li 
jkunu fi bżonnijiet finanzjarji serji jistgħu 
jkunu kruċjali, f'ċerti każijiet, għall-
infurzar effettiv tad-drittijiet tagħhom għal 
protezzjoni.

(75) Spiża sinifikanti għall-persuni li 
jirrapportaw u li jikkontestaw miżuri ta' 
ritaljazzjoni meħudin kontrihom f'kawżi 
legali tista' tkun l-ispejjeż legali rilevanti. 
Għalkemm jistgħu jirkupraw dawn it-tariffi 
fl-aħħar tal-kawżi, jista' jkun li ma jkunux 
jistgħu jkopruhom minn qabel, speċjalment 
jekk ikunu qiegħda u mniżżla f'lista sewda. 
L-assistenza għal kawżi legali kriminali, 
partikolarment skont id-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva (UE) 2016/1919 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill59 u 
b'mod aktar ġenerali l-appoġġ lil dawk li 
jinsabu fi bżonn finanzjarju serju hija
kruċjali għall-infurzar effettiv tad-drittijiet 
tagħhom għal protezzjoni.

__________________ __________________

59 Id-Direttiva (UE) 2016/1919 tal- 59 Id-Direttiva (UE) 2016/1919 tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Ottubru 2016 dwar għajnuna legali 
għal persuni ssuspettati u akkużati fi 
proċedimenti kriminali u għal persuni 
rikjesti fi proċedimenti ta' mandat ta' arrest 
Ewropew (ĠU L 297, 4.11.2016, p. 1).

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Ottubru 2016 dwar għajnuna legali 
għal persuni ssuspettati u akkużati fi 
proċedimenti kriminali u għal persuni 
rikjesti fi proċedimenti ta' mandat ta' arrest 
Ewropew (ĠU L 297, 4.11.2016, p. 1).

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Premessa 78

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(78) Il-pieni huma meħtieġa sabiex 
jiżguraw l-effettività tar-regoli dwar il-
protezzjoni tal-informaturi. Il-pieni kontra 
dawk li jieħdu azzjonijiet ta' ritaljazzjoni 
jew azzjonijiet negattivi oħrajn kontra 
persuni li jirrapportaw jistgħu 
jiskoraġġixxu aktar azzjonijiet simili. Il-
pieni kontra persuni li jagħmlu rapport 
jew żvelar li jiġi ppruvat li huwa 
konxjament falz huma meħtieġa sabiex 
jiskoraġġixxu aktar rapportar malizzjuż u 
tkun ippreservata l-kredibbiltà tas-
sistema. Jenħtieġ li l-proporzjonalità ta' 
tali pieni tiżgura li dawn ma jkollhomx 
effett dissważiv fuq informaturi potenzjali.

(78) Il-pieni huma meħtieġa sabiex 
jiżguraw l-effettività tar-regoli dwar il-
protezzjoni tal-informaturi. Il-pieni kontra 
dawk li jieħdu azzjonijiet ta' ritaljazzjoni 
jew azzjonijiet negattivi oħrajn kontra 
persuni li jirrapportaw jistgħu 
jiskoraġġixxu aktar azzjonijiet simili.

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Premessa 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84) L-objettiv ta' din id-Direttiva, 
jiġifieri li ssaħħaħ l-infurzar f'ċertu oqsma 
ta' politika u atti fejn ksur tal-liġi tal-
Unjoni jista' jikkawża ħsara serja għall-
interess pubbliku permezz ta' protezzjoni 
effettiva tal-informaturi, ma jistax jinkiseb 
b'mod suffiċjenti jekk l-Istati Membri 
jaġixxu waħedhom jew b'mod mhux 
ikkoordinat, iżda jista' jinkiseb aħjar 
b'azzjoni tal-Unjoni li tipprovdi standards 
minimi ta' armonizzazzjoni dwar il-

(84) L-objettiv ta' din id-Direttiva, 
jiġifieri li ssaħħaħ l-infurzar fejn ksur tal-
liġi tal-Unjoni jista' jikkawża ħsara serja 
għall-interess pubbliku permezz ta' 
protezzjoni effettiva tal-informaturi, ma 
jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti jekk l-Istati 
Membri jaġixxu waħedhom jew b'mod 
mhux ikkoordinat, iżda jista' jinkiseb aħjar 
b'azzjoni tal-Unjoni li tipprovdi standards 
minimi ta' armonizzazzjoni dwar il-
protezzjoni tal-informaturi. Barra minn 
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protezzjoni tal-informaturi. Barra minn 
hekk, azzjoni tal-Unjoni biss tista' 
tipprovdi koerenza u tallinja r-regoli tal-
Unjoni eżistenti dwar il-protezzjoni tal-
informaturi. Għaldaqstant, l-UE tista' 
tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx 
lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet.

hekk, azzjoni tal-Unjoni biss tista' 
tipprovdi koerenza u tallinja r-regoli tal-
Unjoni eżistenti dwar il-protezzjoni tal-
informaturi. Għaldaqstant, l-UE tista' 
tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx 
lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet.

Emenda 50

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 u l-politiki tal-Unjoni, din id-Direttiva 
tistabbilixxi standards minimi komuni 
għall-protezzjoni ta' persuni li jirrapportaw, 
kif ukoll għal dawk li jiffaċilitaw ir-
rapportar, bħall-intermedjarji u l-
ġurnalisti investigattivi, l-attivitajiet 
illegali jew l-abbuż tad-dritt li ġejjin:

Emenda 51

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 tal-ħasil tal-flus, il-
finanzjament tat-terroriżmu, il-korruzzjoni
u l-finanzjament tal-kriminalità 
organizzata;

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a – punt viii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viii) is-saħħa pubblika; (viii) is-saħħa pubblika jew is-sikurezza 
pubblika;

Emenda 53

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xa) l-impjieg u l-kundizzjonijiet tax-
xogħol;

Emenda 54

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xb) il-frodi, l-evażjoni u l-evitar 
fiskali;

Emenda 55

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xc) il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem 
jew tad-drittijiet minquxa fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali;

Emenda 56

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-

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

Emenda 57

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.

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) persuni li għandhom l-istatus ta' 
ħaddiema, skont it-tifsira tal-Artikolu 45 
tat-TFEU;

(a) persuni li għandhom l-istatus ta' 
ħaddiem, jew li kellhom l-istatus ta' 
ħaddiem, skont it-tifsira tal-Artikolu 45 
tat-TFEU;

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Din id-Direttiva għandha tapplika 
wkoll għall-membri tal-persunal tal-
Unjoni, kif definit fir-Regolament tal-
Persunal tal-Unjoni;



PE623.761v02-00 34/60 AD\1164061MT.docx

MT

Emenda 60

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, jew anke għall-
persuni li jirrapportaw li r-relazzjoni ta' 
impjieg tagħhom hija terminata.

Emenda 61

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva għandha tapplika 
wkoll għal dawk li jiffaċilitaw ir-
rapportar, bħall-intermedjarji u l-
ġurnalisti investigattivi.

Emenda 62

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Din id-Direttiva għandha tapplika 
wkoll għall-persuna ġuridika u fiżika 
assoċjata ma' persuna li tirrapporta jekk 
ikun probabbli li tali persuna tkun ġarrbet 
ħsara minħabba l-konnessjoni tagħha 
mal-persuna li tirrapporta.

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Din id-Direttiva għandha tapplika 
wkoll għall-persuna ġuridika u fiżika li 
probabbilment tkun ġarrbet ħsara 
minħabba l-fatt li kienet meqjusa bħala 
persuna li tirrapporta jew persuna 
assoċjata.

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) “rapport” tfisser l-għoti ta' 
informazzjoni marbuta ma' ksur li seħħ jew 
li aktarx se jseħħ fl-organizzazzjoni li fiha 
taħdem jew ħadmet il-persuna li qed 
tirrapporta jew f'organizzazzjoni oħra li 
magħha hija, jew kienet, f'kuntatt 
permezz tax-xogħol tagħha;

(5) "rapport" tfisser l-għoti ta' 
informazzjoni marbuta ma' ksur li seħħ jew 
li aktarx se jseħħ;

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) “persuna li tirrapporta” tfisser 
persuna fiżika jew ġuridika li tirrapporta 
jew tiżvela informazzjoni dwar ksur
miksuba fil-kuntest tal-attivitajiet tagħha 
relatati max-xogħol;

(9) "persuna li tirrapporta" tfisser 
persuna fiżika jew ġuridika li tirrapporta 
jew tiżvela informazzjoni dwar ksur;

Emenda 66

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) “kuntest relatat max-xogħol” tfisser 
attivitajiet ta' xogħol attwali jew preċedenti 
fis-settur pubbliku jew privat li permezz 
tagħhom, irrispettivament min-natura 
tagħhom, persuni jistgħu jiksbu 

(10) "kuntest relatat max-xogħol"
tfisser attivitajiet ta' xogħol attwali jew 
preċedenti fis-settur pubbliku jew privat li 
permezz tagħhom, irrispettivament min-
natura tagħhom, persuni jistgħu jiksbu 
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informazzjoni dwar ksur u li fihom dawn 
il-persuni jistgħu jsofru ritaljazzjoni jekk 
jirrapportawh.

informazzjoni dwar ksur.

Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) “persuna kkonċernata” tfisser 
persuna fiżika jew ġuridika li hija 
msemmija fir-rapport jew fl-iżvelar bħala 
persuna li għamlet il-ksur jew li hija 
assoċjata miegħu;

(11) "persuna kkonċernata" tfisser 
persuna fiżika jew ġuridika li hija 
msemmija fir-rapport jew fl-iżvelar bħala
persuna li għamlet il-ksur jew li hija jew 
kienet assoċjata miegħu;

Emenda 68

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 
mqanqla mir-rapportar intern jew estern 
jew mill-iżvelar li jikkawża jew jista' 
jikkawża detriment mhux ġustifikat lill-
persuna li tirrapporta, lill-kollegi tagħha, 
lill-qraba tagħha jew lill-persuni li 
jiffaċilitaw ir-rapportar, bħall-
intermedjarji u l-ġurnalisti investigattivi, 
anki wara t-terminazzjoni tar-relazzjoni 
ta' xogħol; 

Emendat 69

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) “awtorità kompetenti” tfisser 
kwalunkwe awtorità nazzjonali intitolata 
sabiex tirċievi rapporti skont il-Kapitolu III 
u maħtura sabiex twettaq il-kompiti 
previsti f'din id-Direttiva, b'mod partikolari 

(14) "awtorità kompetenti" tfisser 
kwalunkwe awtorità intitolata sabiex 
tirċievi rapporti skont il-Kapitolu III u 
maħtura sabiex twettaq il-kompiti previsti 
f'din id-Direttiva, b'mod partikolari fir-
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fir-rigward tas-segwitu ta' rapporti. rigward tas-segwitu ta' rapporti.

Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) "Korp ta' riferiment tal-Unjoni" 
tfisser korp Ewropew indipendenti, għall-
ġbir ta' informazzjoni, konsultattiv u ta' 
riferiment li jkun f'pożizzjoni li jirċievi 
rapporti f'konformità mal-Kapitolu III, u 
li jgħin lill-informaturi interni u esterni 
biex jużaw il-mezzi adattati sabiex 
jiżvelaw l-informazzjoni tagħhom dwar 
ksur possibbli tad-dritt tal-Unjoni, filwaqt 
li titħares il-kunfidenzjalità tagħhom u 
joffrilhom l-appoġġ u l-pariri meħtieġa.

Emenda 71

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-entitajiet legali fis-settur 
privat u dak pubbliku jistabbilixxu kanali 
interni u proċeduri għar-rapportar u għas-
segwitu tar-rapporti, wara 
konsultazzjonijiet ma' sħab soċjali, jekk 
xieraq.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-entitajiet legali fis-settur 
privat u dak pubbliku jistabbilixxu kanali 
interni u proċeduri għar-rapportar u għas-
segwitu tar-rapporti, u għall-protezzjoni ta' 
persuni li jirrapportaw wara 
konsultazzjonijiet ma' sħab soċjali u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Kif 
stipulat fl-Artikoli 22a, 22b u 22c tar-
Regolament Nru 31 (KEE), 11 (KEEA), l-
obbligu li jiġu stabbiliti kanali u 
proċeduri għar-rapportar u s-segwitu tar-
rapporti għandhom japplikaw ukoll għall-
istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-
Unjoni Ewropea.

Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2



PE623.761v02-00 38/60 AD\1164061MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tali kanali u proċeduri għandhom 
jippermettu li jsir rapportar minn impjegati 
tal-entità. Jistgħu jippermettu li jsir 
rapportar minn persuni oħrajn li huma 
f'kuntatt mal-entità fil-kuntest tal-
attivitajiet relatati max-xogħol tagħhom, 
imsemmija fl-Artikolu 2(1)(b), (c) u (d), 
iżda l-użu ta' kanali interni għar-
rapportar ma għandux ikun obbligatorju 
għal dawn il-kategoriji ta' persuni.

2. Tali kanali u proċeduri għandhom 
jippermettu li jsir rapportar minn impjegati 
tal-entità. Għandhom jippermettu li jsir 
rapportar minn persuni oħrajn li huma 
f'kuntatt mal-entità fil-kuntest tal-
attivitajiet relatati max-xogħol tagħhom, 
imsemmija fl-Artikolu 2(1)(b), (c) u (d).

Emenda 73

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) entitajiet ġuridiċi privati ta' 
kwalunkwe daqs li jkunu wettqu 
attivitajiet li potenzjalment jikkostitwixxu 
periklu għall-ambjent jew għas-saħħa 
pubblika.

Emenda 74

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:

Emenda 75

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 6 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-
korpi tal-Unjoni.
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Emenda 76

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kanali biex jintlaqgħu r-rapporti li 
jkunu mfasslin, stabbiliti u operati b'tali 
mod li jiżgura l-kunfidenzjalità tal-identità 
tal-persuna li tirrapporta u jipprevjeni l-
aċċess għal membri tal-persunal mhux 
awtorizzati;

(a) kanali indipendenti biex jintlaqgħu 
r-rapporti li jkunu mfasslin, stabbiliti u 
operati b'tali mod li jiżgura l-
kunfidenzjalità tal-identità tal-persuna li 
tirrapporta u jipprevjeni l-aċċess għal 
persuni mhux awtorizzati;

Emenda 77

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-għażla ta' persuna jew dipartiment 
kompetenti għas-segwitu tar-rapporti;

(b) l-għażla ta' persuna speċifikament 
imħarrġa jew dipartiment kompetenti 
għas-segwitu tar-rapporti;

Emenda 78

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) informazzjoni ċara u faċilment 
aċċessibbli dwar il-proċeduri u 
informazzjoni dwar kif u taħt liema 
kundizzjonijiet ir-rapporti jistgħu jsiru 
esternament lil awtoritajiet kompetenti 
skont l-Artikolu 13(2) u, fejn rilevanti, lill-
korpi, uffiċċji jew aġenziji tal-Unjoni.

(e) informazzjoni ċara u faċilment 
aċċessibbli dwar il-proċeduri u 
informazzjoni dwar kif u taħt liema 
kundizzjonijiet ir-rapporti jistgħu jsiru 
esternament lil awtoritajiet kompetenti 
skont l-Artikolu 13(2) u, fejn rilevanti, lill-
korpi, uffiċċji jew aġenziji tal-Unjoni u lill-
korp ta' riferiment tal-Unjoni.

Emenda 79

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) ir-rikonoxximent fil-pront tal-
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wasla tar-rapporti bil-miktub fl-indirizz 
postali jew elettroniku indikat mill-
persuna li tirrapporta.

Emenda 80

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) rapporti bil-miktub f'format 
elettroniku jew fuq karta u/jew rapport bil-
fomm permezz ta' linji tat-telefon, kemm 
jekk irrekordjati kif ukoll jekk le;

(a) rapporti bil-miktub f'format 
elettroniku jew fuq karta u/jew rapport bil-
fomm permezz ta' linji tat-telefon, kemm 
jekk irrekordjati kif ukoll jekk le; f'każ li t-
telefonata tiġi rrekordjata, ikun hemm 
bżonn il-kunsens minn qabel tal-persuna 
li tirrapporta;

Emenda 81

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 
dipartiment magħżula sabiex jirċievu r-
rapporti, akkumpanjati, jekk il-persuna li 
tirrapporta tirrikjedi dan, minn 
rappreżentant tal-union u/jew 
rappreżentant tas-soċjetà ċivili u/jew ir-
rappreżentant legali tagħha;

Emenda 82

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw il-protezzjoni ta' kull informatur 
lil impjegatur li ma jkunx l-impjegatur 
dirett tiegħu fejn hemm diversi 
organizzazzjonijiet jew impjegaturi 
involuti u l-ħaddiem raġonevolment 
jemmen li l-informazzjoni għandha 
x'taqsam biss jew primarjament mal-
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imġiba ta' dik il-persuna jew 
organizzazzjoni, jew hi kwistjoni li 
għaliha dik il-persuna jew organizzazzjoni 
għandha responsabbiltà legali.
Kwalunkwe żvelar ta' dan it-tip għandu 
jiġi ttrattat bħala rapportar intern.

Emenda 83

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu 
l-awtoritajiet kompetenti sabiex jirċievu u 
jimmaniġġjaw ir-rapporti.

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu 
jew jistabbilixxu l-awtoritajiet kompetenti 
sabiex jirċievu u jimmaniġġjaw ir-rapporti.

Emenda 84

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jipprovdi pariri u appoġġ legali 
għall-persuni li jirrapportaw u għal dawk 
li jiffaċilitaw ir-rapportar, bħall-
intermedjarji u l-ġurnalisti investigattivi;

Emenda 85

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jagħtu rispons lill-persuna li 
tirrapporta dwar is-segwitu tar-rapport 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli li ma jaqbiżx 
it-tliet xhur jew is-sitt xhur f'każijiet 
debitament ġustifikati;

(b) jirrikonoxxu li wasal rapport fi 
żmien ħamest ijiem ta' xogħol, jagħtu
rispons lill-persuna li tirrapporta dwar is-
segwitu tar-rapport f'perjodu ta' żmien 
raġonevoli li ma jaqbiżx ix-xahrejn

Emenda 86

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 − paragrafu 4
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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 u li l-persuna li 
tirrapporta tkun informata. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti li jirċievu r-rapporti li ma 
jkollhomx il-kompetenza biex 
jindirizzawhom, ikollhom proċeduri ċari 
biex jittrattaw l-informazzjoni kollha 
żvelata b'mod sigur filwaqt li jqisu l-
kunfidenzjalità.

Emenda 87

Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a

Il-korp ta' riferiment tal-Unjoni

1. Il-Kummissjoni għandha twaqqaf 
awtorità Ewropea indipendenti, 
kompetenti biex tirċievi u timmaniġġja 
rapporti fil-livell tal-Unjoni u biex 
tiggarantixxi l-protezzjoni tal-informaturi. 
Din l-awtorità għandha tissejjaħ il-korp 
ta' riferiment tal-Unjoni u għandha tkun 
assoċjata mal-Uffiċċju tal-Ombudsman 
Ewropew.

2. Il-korp ta' riferiment tal-Unjoni 
jista' jiġi kkonsultat direttament minn:

a) membri tal-persunal tal-Unjoni u 
tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika li jirrapportaw informazzjoni 
dwar ksur u dawk li jiffaċilitaw ir-
rapportar minn tali membri tal-persunal, 
bħall-intermedjarji u l-ġurnalisti 
investigattivi;

b) persuni li jirrapportaw 
informazzjoni dwar kwalunkwe ksur li 
jinvolvi aġenziji jew korpi tal-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, kif ukoll dawk li 
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jiffaċilitaw ir-rapportar minn tali membri 
tal-persunal, bħall-intermedjarji u l-
ġurnalisti investigattivi;

c) awtoritajiet kompetenti.

3. Il-korp ta' riferiment tal-Unjoni 
għandu:

a) jipprovdi pariri u appoġġ legali 
għall-persuni li jirrapportaw u għal dawk 
li jiffaċilitaw ir-rapportar, bħall-
intermedjarji u l-ġurnalisti investigattivi;

b) jistabbilixxi kanali ta' rapportar 
indipendenti, awtonomi, siguri u 
kunfidenzjali, sabiex jirċievi u 
jimmaniġġja l-informazzjoni pprovduta 
mill-persuni li jirrapportaw;

c) jagħti rispons lill-persuni li 
jirrapportaw dwar is-segwitu tar-rapport 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli li ma 
jaqbiżx it-tliet xhur jew is-sitt xhur 
f'każijiet debitament ġustifikati;

d) jibgħat l-informazzjoni li hemm 
fir-rapport lill-korpi, lill-uffiċċji jew lill-
aġenziji kompetenti tal-Unjoni, jekk 
xieraq, għal aktar investigazzjoni, fejn 
huwa previst skont il-liġi nazzjonali jew 
tal-Unjoni.

Emenda 88

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) huma jiggarantixxu konsulenza 
libera u indipendenti u appoġġ legali 
għall-persuni li jirrapportaw u għall-
intermedjarji.

Emenda 89

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(c) laqgħa fiżika mal-membri tal-
persunal dedikat tal-awtorità kompetenti.

(c) laqgħa fiżika mal-membri tal-
persunal dedikat tal-awtorità kompetenti, 
flimkien, jekk il-persuna li tirrapporta 
tkun jixtieq hekk, minn rappreżentant tal-
union, rappreżentant tas-soċjetà ċivili 
u/jew ir-rappreżentant legali tagħha.

Emenda 90

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu proċeduri li jiżguraw li, fejn 
rapport li jkun inizjalment indirizzat lil 
persuna li ma kinitx maħtura bħala l-
persuna li timmaniġġja r-rapporti dik il-
persuna ma titħalla tiżvela l-ebda 
informazzjoni li tista' tidentifika l-persuna 
li tirrapporta jew il-persuna kkonċernata.

4. L-Istati Membri u l-korpi tal-
Unjoni għandhom jistabbilixxu proċeduri 
li jiżguraw li, fejn rapport li jkun 
inizjalment indirizzat lil persuna li ma 
kinitx maħtura bħala l-persuna li 
timmaniġġja r-rapporti dik il-persuna ma 
titħalla tiżvela l-ebda informazzjoni li tista' 
tidentifika l-persuna li tirrapporta jew il-
persuna kkonċernata.

Emenda 91

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 u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti u l-korp ta' riferiment tal-
Unjoni jkollhom numru adegwat ta' 
membri tal-persunal kompetenti sabiex 
jimmaniġġjaw ir-rapporti. Membri tal-
persunal dedikati għandhom jirċievu taħriġ 
speċifiku sabiex jimmaniġġjaw ir-rapporti.

Emenda 92

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jipprovdu lil kwalunkwe persuna 
interessata b'informazzjoni dwar il-

a) jipprovdu lil kwalunkwe persuna 
interessata b'informazzjoni dwar il-
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proċeduri għar-rapportar; proċeduri għar-rapportar u dwar il-
protezzjoni li għaliha tkun intitolata skont 
din id-Direttiva;

Emenda 93

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) iżommu kuntatt mal-persuna li 
tirrapporta bil-għan li jinformaw lill-
persuna li tirrapporta bil-progress u bir-
riżultat tal-investigazzjoni.

c) iżommu kuntatt mal-persuna li 
tirrapporta u, fejn ikun rilevanti, ma' dawk
li jiffaċilitaw ir-rapportar, bħall-
intermedjarji u l-ġurnalisti investigattivi, 
bil-għan li jinformawhom bil-progress u 
bir-riżultat tal-investigazzjoni.

Emenda 94

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) perjodu ta' żmien raġonevoli, li ma 
jaqbiżx it-tliet xhur jew sitt xhur f'każijiet 
debitament ġustifikati, għall-għoti ta' 
rispons lill-persuna li tirrapporta dwar is-
segwitu tar-rapport u t-tip u l-kontenut ta' 
dan ir-rispons;

b) perjodu ta' żmien raġonevoli, li ma 
jaqbiżx it-tliet xhur jew sitt xhur f'każijiet 
debitament ġustifikati, għall-għoti ta' 
rispons lill-persuna li tirrapporta u, fejn 
ikun rilevanti, lil dawk li jiffaċilitaw ir-
rapportar, bħall-intermedjarji u l-
ġurnalisti investigattivi, dwar is-segwitu 
tar-rapport u t-tip u l-kontenut ta' dan ir-
rispons;

Emenda 95

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jippubblikaw fuq 
is-siti tal-Internet tagħhom f'taqsima 
separata, faċilment identifikabbli u 
aċċessibbli mill-anqas l-informazzjoni li 
ġejja:

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti u l-korp ta' riferiment tal-
Unjoni jippubblikaw fuq is-siti tal-Internet 
tagħhom f'taqsima separata, faċilment 
identifikabbli u aċċessibbli mill-anqas l-
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informazzjoni li ġejja:

Emenda 96

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti 
jżommu rekords ta' kull rapport li jasal.

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti u l-korp ta' riferiment tal-
Unjoni jżommu rekords ta' kull rapport li 
jasal.

Emenda 97

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jirrikonoxxu minnufih il-wasla 
ta' rapporti bil-miktub permezz tal-indirizz 
postali jew l-indirizz elettroniku indikat 
mill-persuna li qed tirrapporta, sakemm il-
persuna li qed tirrapporta espliċitament ma 
titlobx mod ieħor jew l-awtorità 
kompetenti raġonevolment ma taħsibx li r-
rikonoxximent tal-wasla ta' rapport bil-
miktub jista' jippreġudika l-protezzjoni tal-
identità tal-persuna li qed tirrapporta.

2. L-awtoritajiet kompetenti u l-korp 
ta' riferiment tal-Unjoni għandhom 
jirrikonoxxu minnufih il-wasla ta' rapporti 
bil-miktub permezz tal-indirizz postali jew 
l-indirizz elettroniku indikat mill-persuna li 
qed tirrapporta, sakemm il-persuna li qed 
tirrapporta espliċitament ma titlobx mod 
ieħor jew l-awtorità kompetenti jew il-korp 
ta' riferiment tal-Unjoni raġonevolment 
ma taħsibx li r-rikonoxximent tal-wasla ta' 
rapport bil-miktub jista' jippreġudika l-
protezzjoni tal-identità tal-persuna li qed 
tirrapporta.

Emenda 98

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn tintuża linja tat-telefon irrekordjata 
għar-rapportar, soġġett għall-kunsens tal-
persuna li tirrapporta, l-awtorità 
kompetenti għandu jkollha d-dritt li 
tiddokumenta r-rapportar bil-fomm 

Fejn tintuża linja tat-telefon irrekordjata 
għar-rapportar, soġġett għall-kunsens tal-
persuna li tirrapporta u bil-kundizzjoni li 
tinżamm il-kunfidenzjalità meħtieġa, l-
awtorità kompetenti u l-korp ta' riferiment 
tal-Unjoni għandu jkollhom id-dritt li 
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f'wieħed mill-modi li ġejjin: jiddokumentaw ir-rapportar bil-fomm 
f'wieħed mill-modi li ġejjin:

Emenda 99

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn tintuża linja tat-telefon mhux 
irrekordjata għar-rapportar, l-awtorità 
kompetenti għandu jkollha d-dritt li 
tiddokumenta r-rapportar bil-fomm fil-
forma ta' minuti preċiżi tal-konverżazzjoni 
ppreparati mill-membri tal-persunal 
dedikat. L-awtorità kompetenti għandha 
toffri l-possibbiltà lill-persuna li tirrapporta 
li tiċċekkja, tirranġa u taqbel mal-minuti 
tat-telefonata billi tiffirmahom.

4. Fejn tintuża linja tat-telefon mhux 
irrekordjata għar-rapportar, l-awtorità 
kompetenti u l-korp ta' riferiment tal-
Unjoni għandu jkollhom id-dritt li 
jiddokumentaw ir-rapportar bil-fomm fil-
forma ta' minuti preċiżi tal-konverżazzjoni 
ppreparati mill-membri tal-persunal 
dedikat. L-awtorità kompetenti għandha 
toffri l-possibbiltà lill-persuna li tirrapporta 
li tiċċekkja, tirranġa u taqbel mal-minuti 
tat-telefonata billi tiffirmahom.

Emenda 100

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta persuna titlob laqgħa mal-membri tal-
persunal dedikat tal-awtorità kompetenti 
biex tirrapporta skont l-Artikolu 7(2)(c), l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw, soġġett għall-kunsens tal-persuna 
li tirrapporta, li jinżammu rekords kompluti 
u preċiżi tal-laqgħa f'forma li tista' tiġi 
rkuprata u li hi durabbli. Awtorità 
kompetenti għandu jkollha d-dritt li 
tiddokumenta r-rekords tal-laqgħa b'wieħed 
mill-modi li ġejjin:

Meta persuna titlob laqgħa mal-membri tal-
persunal dedikat tal-awtorità kompetenti 
jew tal-korp ta' riferiment tal-Unjoni biex 
tirrapporta skont l-Artikolu 7(2)(c), l-
awtoritajiet kompetenti u l-korp ta' 
riferiment tal-Unjoni għandhom jiżguraw, 
soġġett għall-kunsens tal-persuna li 
tirrapporta, li jinżammu rekords kompluti u 
preċiżi tal-laqgħa f'forma li tista' tiġi 
rkuprata u li hi durabbli. Awtorità 
kompetenti għandu jkollha d-dritt li 
tiddokumenta r-rekords tal-laqgħa b'wieħed 
mill-modi li ġejjin:

Emenda 101

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kompetenti għandha toffri l-
possibbiltà lill-persuna li tirrapporta li 
tiċċekkja, tirranġa u taqbel mal-minuti tal-
laqgħa billi tiffirmahom.

L-awtorità kompetenti u l-korp ta' 
riferiment tal-Unjoni għandhom joffru l-
possibbiltà lill-persuna li tirrapporta li 
tiċċekkja, tirranġa u taqbel mal-minuti tal-
laqgħa billi tiffirmahom.

Emenda 102

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rieżami tal-proċeduri mill-awtoritajiet
kompetenti

Rieżami tal-proċeduri mill-awtoritajiet 
kompetenti u mill-korp ta' riferiment tal-
Unjoni

Emenda 103

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jirrevedu l-
proċeduri tagħhom biex jirċievu rapporti u 
għas-segwitu tagħhom regolarment, u mill-
inqas darba kull sentejn. Fir-rieżami ta' tali 
proċeduri l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jikkunsidraw l-esperjenza 
tagħhom u dik ta' awtoritajiet kompetenti 
oħrajn u jadattaw il-proċeduri tagħhom kif 
xieraq.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jirrevedu l-
proċeduri tagħhom biex jirċievu rapporti u
għas-segwitu tagħhom regolarment, u mill-
inqas darba kull sentejn. Fir-rieżami ta' tali 
proċeduri l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jikkunsidraw l-esperjenza 
tagħhom u dik ta' awtoritajiet kompetenti 
oħrajn u jadattaw il-proċeduri tagħhom kif 
xieraq. Bl-istess mod, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi regolarment il-
funzjonament tal-korp ta' riferiment tal-
Unjoni, mill-inqas darba kull sentejn.

Emenda 104

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kundizzjonijiet għall-protezzjoni ta' Kundizzjonijiet għall-protezzjoni ta' 
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persuni li jirrapportaw persuni li jirrapportaw u ta' dawk li 
jiffaċilitaw ir-rapportar

Emenda 105

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 jew persuna li 
qed tiffaċilita r-rapportar għandha 
tikkwalifika għall-protezzjoni taħt din id-
Direttiva sakemm għandha raġunijiet 
ġustifikati biex temmen li l-informazzjoni 
rrapportata kienet vera meta sar ir-
rapportar u li din l-informazzjoni taqa' fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva
irrispettivament mill-kanal ta' rapportar 
magħżul.

Emenda 106

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Persuna li tirrapporta esternament 
għandha tikkwalifika għal protezzjoni 
taħt din id-Direttiva fejn waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin hija ssodisfata:

imħassar

a) hi rrapportat internament l-ewwel 
iżda ma ttieħdet l-ebda azzjoni xierqa bi 
tweġiba għar-rapport fil-perjodu ta' żmien 
raġonevoli msemmi fl-Artikolu 5;

b) kanali ta' rapportar interni ma 
kinux disponibbli għall-persuna li qed 
tirrapporta jew ma setax ikun mistenni 
b'mod raġonevoli li l-persuna li qed 
tirrapporta tkun konxja bid-disponibbiltà 
ta' tali kanali;

c) l-użu ta' kanali ta' rapportar 
interni ma kienx obbligatorju għall-
persuna li qed tirrapporta, skont l-
Artikolu 4(2);
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d) hi ma setgħetx tkun mistennija 
b'mod raġonevoli li tuża kanali ta' 
rapportar interni fid-dawl tas-suġġett tar-
rapport;

e) hi kellha raġunijiet ġustifikati 
sabiex temmen li l-użu ta' kanali ta' 
rapportar interni setgħu jipperikolaw l-
effettività tal-investigazzjonijiet mill-
awtoritajiet kompetenti;

f) hi kienet intitolata li tirrapporta 
direttament permezz tal-kanali ta' 
rapportar esterni lil awtorità kompetenti 
skont il-liġi tal-Unjoni.

Emenda 107

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Persuna li tirrapporta lil entitajiet, 
uffiċċji jew aġenziji rilevanti tal-Unjoni 
dwar ksur li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni 
ta' din id-Direttiva għandha tikkwalifika 
għal protezzjoni kif stipulat f'din id-
Direttiva taħt l-istess kundizzjonijiet bħal 
persuna li rrapportat esternament skont il-
kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2.

3. Persuna li tirrapporta lil entitajiet, 
uffiċċji jew aġenziji rilevanti tal-Unjoni 
jew lill-korp ta' riferiment tal-Unjoni dwar 
ksur li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' 
din id-Direttiva għandha tikkwalifika għal 
protezzjoni kif stipulat f'din id-Direttiva 
taħt l-istess kundizzjonijiet bħal persuna li 
rrapportat esternament skont il-
kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1.

Emenda 108

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Persuna li tagħmel rapport jew 
żvelar b'mod anonimu u li 
sussegwentement tkun ġiet identifikata 
għandha tikkwalifika għal protezzjoni kif 
stabbilit f'din id-Direttiva taħt l-istess 
kundizzjonijiet bħal persuna li tkun 
identifikat lilha nnifisha meta tagħmel 
rapport jew żvelar;
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Emenda 109

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Projbizzjoni ta' ritaljazzjoni kontra persuni 
li jirrapportaw

Projbizzjoni ta' ritaljazzjoni kontra persuni 
li jirrapportaw u kontra dawk li jiffaċilitaw 
ir-rapportar

Emenda 110

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jipprojbixxu kwalunkwe 
forma ta' ritaljazzjoni, kemm jekk diretta 
kif ukoll indiretta, kontra persuni li 
jirrapportaw li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 13, 
inkluż b'mod partikolari fil-forma ta':

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex 
jipprojbixxu kwalunkwe forma ta' 
ritaljazzjoni, kemm jekk diretta kif ukoll 
indiretta, kontra persuni li jirrapportaw, il-
qraba tagħhom u dawk li jiffaċilitaw ir-
rapportar, bħal intermedjarji u l-
ġurnalisti investigattivi, li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 13, 
inkluż b'mod partikolari fil-forma ta':

Emenda 111

Proposta għal direttiva
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a

Id-dmir li tinżamm il-kunfidenzjalità tal-
identità tal-persuni li jirrapportaw.

1. L-identità ta' persuna li 
tirrapporta ma tistax tiġi żvelata mingħajr 
il-kunsens espliċitu tal-individwu. Dan 
jinkludi informazzjoni li tista' tintuża biex 
tiġi skoperta l-identità tal-persuna li 
tirrapporta.

2. Kwalunkwe persuna li ssir taf 
dwar id-data msemmija fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu għandha tkun meħtieġa li 
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tipproteġi tali data.

3. Iċ-ċirkustanzi li taħthom tista' tiġi 
żvelata d-data kunfidenzjali ta' persuna li 
tirrapporta huma limitati għal każijiet fejn 
l-iżvelar ta' data huwa obbligu meħtieġ u 
proporzjonat skont il-liġi tal-Unjoni jew 
dik nazzjonali fil-kuntest ta' 
investigazzjonijiet jew proċedimenti 
ġudizzjarji sussegwenti jew biex jiġu 
salvagwardjati l-libertajiet tal-oħrajn 
inkluż id-dritt ta' difiża tal-persuna 
kkonċernata, u f'kull każ soġġetti għal 
salvagwardji xierqa skont dawn il-liġijiet.

4. Fil-każijiet imsemmija fil-
paragrafu 3, il-persuna maħtura biex 
tirċievi u ssegwi r-rapport għandha tkun 
meħtieġa tinforma lill-persuna li 
tirrapporta qabel ma din tiżvela d-data 
kunfidenzjali tagħha.

5. Il-kanali ta' rapportar interni u 
esterni huma mfassla, stabbiliti u operati 
b'tali mod li jiżguraw il-kunfidenzjalità 
tal-identità tal-persuna li tirrapporta, u 
jipprevjenu l-aċċess għal membri tal-
persunal mhux awtorizzati;

Emenda 112

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri għall-protezzjoni ta' persuni li 
jirrapportaw kontra r-ritaljazzjoni

Miżuri għall-protezzjoni ta' persuni li 
jirrapportaw u ta' dawk li jiffaċilitaw ir-
rapportar kontra r-ritaljazzjoni

Emenda 113

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw il-
protezzjoni mir-ritaljazzjoni ta' persuni li 

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex 
jiżguraw il-protezzjoni mir-ritaljazzjoni 
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jirrapportaw li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 13. Tali 
miżuri għandhom jinkludu, b'mod 
partikolari, dawk stipulati fil-paragrafi 2 sa 
8.

kontra persuni li jirrapportaw u kontra 
dawk li jiffaċilitaw ir-rapportar li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 13. Tali miżuri għandhom 
jinkludu, b'mod partikolari, dawk stipulati 
fil-paragrafi 2 sa 8.

Emenda 114

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Informazzjoni u pariri komprensivi 
u indipendenti dwar proċeduri u rimedji 
disponibbli dwar il-protezzjoni kontra r-
ritaljazzjoni għandhom ikunu faċilment 
aċċessibbli għall-pubbliku u mingħajr ħlas.

2. Informazzjoni u pariri komprensivi 
u indipendenti dwar proċeduri u rimedji 
disponibbli dwar il-protezzjoni kontra r-
ritaljazzjoni għandhom ikunu faċilment 
aċċessibbli għall-pubbliku u mingħajr ħlas. 
Dan ir-rwol għandu jkun indipendenti u 
jista' jitwettaq minn organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili u/jew trade unions.

Emenda 115

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Persuni li jirrapportaw għandu 
jkollhom aċċess għal assistenza effettiva 
mill-awtoritajiet kompetenti quddiem 
kwalunkwe awtorità rilevanti involuta fil-
protezzjoni tagħhom kontra r-ritaljazzjoni, 
inkluża ċ-ċertifikazzjoni tal-fatt li 
jikkwalifikaw għal protezzjoni taħt din id-
Direttiva, fejn ipprovdut mil-liġi 
nazzjonali.

3. Persuni li jirrapportaw u dawk li 
jiffaċilitaw ir-rapportar għandu jkollhom 
aċċess għal assistenza effettiva mill-
awtoritajiet kompetenti u mill-korp ta' 
riferiment tal-Unjoni quddiem kwalunkwe 
awtorità rilevanti involuta fil-protezzjoni 
tagħhom kontra r-ritaljazzjoni, inkluża ċ-
ċertifikazzjoni tal-fatt li jikkwalifikaw għal 
protezzjoni taħt din id-Direttiva, fejn 
ipprovdut mil-liġi nazzjonali.

Emenda 116

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Persuni li jirrapportaw esternament 4. Persuni li jirrapportaw esternament 
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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.

lil awtoritajiet kompetenti jew lill-korp ta' 
riferiment tal-Unjoni 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.

Emenda 117

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-persuni li jirrapportaw għandu 
jkollhom aċċess għal miżuri ta' rimedju 
kontra r-ritaljazzjoni kif xieraq, inklużi 
miżuri interim sas-soluzzjoni tal-
proċedimenti legali, skont il-qafas 
nazzjonali.

6. Il-persuni li jirrapportaw u dawk li 
jiffaċilitaw ir-rapportar għandu jkollhom 
aċċess għal miżuri ta' rimedju kontra r-
ritaljazzjoni li jkopri kull konsegwenza 
diretta, indiretta u futura ta' kwalunkwe
detriment, inkluż, kif xieraq:

(a) ir-revoka tad-dispożizzjonijiet 
kollha li jiksru l-Artikolu 14, meqjusa 
bħala nulli;

(b) l-introduzzjoni mill-ġdid tal-
persuna li tirrapporta b'salarju, status, 
dmirijiet u kundizzjonijiet tax-xogħol 
ugwali;

(c) it-trasferiment tal-persuna li 
tirrapporta f'dipartiment ġdid jew taħt 
superviżur ġdid;

(d) il-kumpens għall-uġigħ u t-tbatija;

(e) miżuri interim sas-soluzzjoni tal-
proċedimenti ġudizzjarji.

Emenda 118

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Flimkien mal-eżenzjoni minn 7. Flimkien mal-eżenzjoni minn 
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miżuri, proċeduri u rimedji previsti fid-
Direttiva (UE) 2016/943, fi proċedimenti 
ġudizzjarji, inkluż għal defamazzjoni, ksur 
ta' drittijiet tal-awtur, ksur ta' segretezza 
jew għal talbiet għal kumpens ibbażati fuq 
il-liġi tal-impjieg privata, pubblika jew 
kollettiva, persuni li jirrapportaw għandu 
jkollhom id-dritt li jistrieħu fuq li jkunu 
għamlu rapport jew żvelar skont din id-
Direttiva sabiex ifittxu t-tkeċċija.

miżuri, proċeduri u rimedji previsti fid-
Direttiva (UE) 2016/943, fi proċedimenti 
ġudizzjarji, inkluż għal defamazzjoni, ksur 
ta' drittijiet tal-awtur, ksur ta' segretezza 
jew għal talbiet għal kumpens ibbażati fuq 
il-liġi tal-impjieg privata, pubblika jew 
kollettiva, persuni li jirrapportaw għandu 
jkollhom id-dritt li jistrieħu fuq li jkunu 
għamlu rapport jew żvelar skont din id-
Direttiva sabiex ifittxu t-tkeċċija. Il-
persuni li jirrappurtaw għandhom igawdu 
mill-miżuri ta' protezzjoni l-aktar 
favorevoli tal-Istati Membri li fihom tkun 
tinsab l-entità kkonċernata jew il-grupp li 
tkun tappartjeni għalih, kull fejn rilevanti.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 15 − paragrafu 8

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-Kunsill63, u skont il-liġi
nazzjonali, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni jistgħu jipprevedu aktar 
miżuri għal assistenza legali u finanzjarja 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).
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Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt d
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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 tal-persuni li jiffaċilitaw 
ir-rapportar.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ma jissodisfawx l-obbligu tagħhom 
li jsegwu rapport;
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Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) ma jissodisfawx l-obbligu tagħhom 
li jipprovdu rispons lill-persuna li 
tirrapporta dwar is-segwitu tar-rapport;
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Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu pieni effettivi, proporzjonati u 
dissważivi applikabbli għal persuni li 
jagħmlu rapporti jew żvelar malizzjużi jew 
abbużivi, inklużi miżuri għall-kumpens ta' 
persuni li jkunu sofrew ħsara minn 
rapporti jew żvelar malizzjużi jew 
abbużivi.

imħassar
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Proposta għal direttiva
Artikolu 17a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a

Ebda deroga mid-drittijiet u r-rimedji

Id-drittijiet u r-rimedji previsti f'din id-
Direttiva ma jistgħux ikunu s-suġġett ta' 
xi deroga jew limitazzjoni permezz ta' xi 
ftehim, politika, forma jew kundizzjoni ta' 
impjieg, inkluż kwalunkwe ftehim ta' 
arbitraġġ f'każ ta' tilwim. Kwalunkwe 
tentattiv ta' deroga jew limitazzjoni ta' 
dawn id-drittijiet u rimedji għandu jiġi 
kkunsidrat null u mhux infurzabbli u 
jista' jkun soġġett għal penali jew 
sanzjoni.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22a

Aġġornament tal-Annessi

Kull meta att legali ġdid tal-Unjoni jaqa' 
fil-kamp ta' applikazzjoni materjali 
stabbilit fl-Artikolu 1(1)(a) jew l-
Artikolu 1(2), il-Kummissjoni għandha 
taġġorna l-Annessi permezz ta' att 
delegat.
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Proposta għal direttiva
Anness I – parti II – subparti Ca (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ca D.– – protezzjoni tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni;

(i) Regolament (UE, Euratom) 
Nru 1023/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 li 
jemenda r-Regolamenti tal-Persunal 
għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-
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Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti 
Oħra tal-Unjoni Ewropea;
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