
Kif għandek tirrapporta każ ta’ kaċċa jew insib illegali 

 

Jekk tinnota xi każ ta’ kaċċa jew insib illegali, jekk jogħġbok irrapporta lill-pulizija u informa lil 

BirdLife Malta bir-rapport li tkun għamilt. Huma l-pulizija li jistgħu jieħdu azzjoni dwar 

attivitajiet illegali. Għalhekk li tagħmel rapport direttament magħhom hu importanti. 

 

Meta tagħmel rapport lill-pulizija – jew jekk ippruvajt tagħmel wieħed u ma rnexxilekx – jekk 

jogħġbok informa lil BirdLife Malta ħalli nkunu nistgħu ndaħħlu l-informazzjoni fir-rekords 

tagħna. 

 

L-EWWEL PASS: L-informazzjoni li għandek bżonn biex tagħmel rapport: 

 Il-post eżatt fejn tkun qed isseħħ l-attività illegali 

 Id-data u l-ħin tal-inċident (biex il-pulizija jkunu jistgħu jieħdu azzjoni fuq ir-rapport 

tiegħek, trid iċċemplilhom malli tosserva l-illegalità) 

 Deskrizzjoni tal-attività (pereżempju: kaċċatur jispara fuq tajra tal-priża) 

 Jekk ikun possibbli, ħu nota tal-vettura tas-suspettat u tan-numru tagħha 

 Ħu nota ta’ dettalji oħrajn li jistgħu jgħinu lill-pulizija biex jidentifikaw lis-suspettat – 

dettalji bħad-dehra fiżika tiegħu u x’ikun liebes 

Żomm f’moħħok li l-pulizija għandhom nuqqas ta’ riżorsi biex ilaħħqu mal-attivitajiet illegali 

kollha. Tagħmilx rapport jekk m’għandekx id-dettalji neċessarji li tista’ tipprovdi lill-pulizija. 

Jekk rajt għasfur qed jinqatel imma ma tafx minn fejn ġie it-tir jew ma rajtx lill-kaċċatur, dan 

mhux biżżejjed biex il-pulizija tieħu azzjoni. 

 

IT-TIENI PASS: Kif tagħmel rapport lilll-pulizija: 

 Ċempel fuq in-numru 119.  

Jista’ jkun li jgħadduk mal-ALE jew mal-għassa tal-pulizija tal-lokal 

 Staqsi għan-numru tal-pulizija tal-persuna li tkun tkellimt magħha 

 Ħu nota ta’ liema taqsima tal-pulizija tkun ħadet ir-rapport tiegħek (ALE jew għassa) 

L-uffiċjal tal-pulizija li jwieġeb it-telefonata hu obbligat li jieħu r-rapport tiegħek. 

M’għandekx għalfejn tmur l-għassa. 



 Jekk ikun possibbli, jekk jogħġbok ipprova erġa’ ċempel it-tieni darba biex tara jekk il-

pulizija jkunux ħadu azzjoni fuq ir-rapport li tkun ressaqt 

 

IT-TIELET PASS: Informa lil BirdLife Malta dwar l-eżitu: 

Tel: (+356) 2134 7645/6 (ħinijiet tal-uffiċċju), 7925 5697 (barra l-ħinijiet tal-uffiċċju) 

Email: info@birdlifemalta.org  

Hu importanti li tagħtina l-isem u l-kunjom tiegħek, il-post tar-residenza (l-isem tal-belt jew 

raħal fejn toqgħod ikun biżżejjed) u tipprovdi indirizz elettroniku validu (email) flimkien ma’ 

numru tat-telefon. Ma nkunux nistgħu nikkunsidraw ir-rapport għar-rekords tagħna jekk ma 

tagħtiniex dawn id-dettalji. Id-dettalji personali tiegħek jinżammu kunfidenzjali u jkunu 

protetti skont il-Liġi għall-Protezzjoni tad-Dejta (Kapitlu 440). 
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