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Ziņojums A8-0295/2017 

Virginie Rozière 

Likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas darbojas sabiedrības interesēs 

2016/2224(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0295/2017 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par likumīgiem pasākumiem, ar kuriem aizsargā 

trauksmes cēlējus, kuri darbojas sabiedrības interesēs 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 2. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 11. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un jo īpaši tās 10. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Direktīvu (ES) 2016/943 

par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas (komercnoslēpumu) 

aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Direktīvas (ES) 

2013/30 par to darbību drošumu, kas saistītas ar naftas un gāzes nozares darbībām jūrā, un 

ar kuru groza Direktīvu 2004/35/EK, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) 

Nr. 596/2014  par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas 

regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas 

Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīvu (ES) 

2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK, 
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– ņemot vērā 2015. gada 25. novembra rezolūciju par nodokļu nolēmumiem un citiem 

rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem1,  

– ņemot vērā 2016. gada 6. jūlija rezolūciju par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai 

ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem (TAXE 2)2, 

– ņemot vērā 2013. gada 23. oktobra rezolūciju par organizēto noziedzību, korupciju un 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu — ieteicamie pasākumi un iniciatīvas3, 

– ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Rezolūciju Nr. 1729 (2010) par 

trauksmes cēlēju aizsardzību, 

– ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Rezolūciju Nr. 2060 (2015) par 

trauksmes cēlēju aizsardzības uzlabošanu, 

– ņemot vērā 2015. gada 16. decembra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par uzņēmumu 

ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšanu 

Savienībā4, 

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 6. jūnija paziņojumu „Korupcijas apkarošana Eiropas 

Savienībā” (COM(2011)0308), 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 5. jūlija paziņojumu par papildu pasākumiem, lai 

veicinātu pārredzamību un cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un pret nodokļu 

apiešanu (COM(2016)0451), 

– ņemot vērā G20 foruma valstu rīcības plānu korupcijas apkarošanas jomā, jo īpaši 

pamatnostādnes par trauksmes cēlējus aizsargājošiem tiesību aktiem, 

– ņemot vērā ESAO 2016. gada marta ziņojumu „Saistības efektīvai trauksmes cēlēju 

aizsardzībai”,  

– ņemot vērā Eiropas Ombudes lēmumu slēgt pašiniciatīvas izmeklēšanu OI/1/2014/PMC 

attiecībā uz ētisku trauksmes celšanu, 

– ņemot vērā Eiropas Padomes Ministru komitejas 2014. gada 30. aprīļa ieteikumu 

CM/Rec(2014)7 par trauksmes cēlēju aizsardzību un tās 2015. gada janvāra pārskata 

ceļvedi par dalībvalstu regulējuma īstenošanu, 

– ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Rezolūciju Nr. 2171 (2017), kurā 

dalībvalstu parlamentiem ir pieprasīts atzīt tiesības uz informēšanu, 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0408. 
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0310. 
3 OV C 208, 10.6.2016, 89. lpp. 
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0457. 
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– ņemot vērā 4. principu, kas ir minēts ESAO ieteikumos par ētiskas rīcības sekmēšanu 

valsts pārvaldē, 

– ņemot vērā Konvenciju par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskās 

uzņēmējdarbības darījumos, 

– ņemot vērā 2017. gada 14. februāra rezolūciju par trauksmes cēlēju nozīmi ES finanšu 

interešu aizsardzībā1, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Ekonomikas un monetārās komitejas, 

Budžeta kontroles komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Konstitucionālo jautājumu komitejas 

atzinumus (A8-0000/2017), 

A. tā kā Eiropas Savienība sekmē tās starptautiskās sadarbības stiprināšanu, ko īsteno, lai 

cīnītos pret korupciju, pilnībā ievērojot starptautisko tiesību principus, cilvēktiesības un 

tiesiskas valsts principu, un katras valsts suverenitāti; 

B. tā kā pārredzamība un pilsoņu līdzdalība ir daļa no attīstības un izaicinājumiem, kas 

demokrātiskām valstīm jāpārvar 21. gadsimtā; 

C. tā kā kopš ekonomiskās un finanšu krīzes, kas ir saistīta ar parādu krīzi, ir noteikta virkne 

pasākumu, ar kuriem vēršas pret starptautisko nodokļu apiešanu un izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas; tā kā ir jānodrošina finanšu pakalpojumu sfēras lielāka 

pārredzamība, lai novērstu nelikumīgas darbības, un tā kā dažas dalībvalstis jau ir guvušas 

pieredzi, pārvaldot centrālos reģistrus, kuros var iesniegt ziņas par faktiskiem vai 

iespējamiem finanšu uzraudzības noteikumu pārkāpumiem; tā kā ANO 2003 gadā 

pieņēma Pretkorupcijas konvenciju; tā kā Parlaments, reaģējot uz minētajām 

publiskotajām ziņām, ir izveidojis divas īpašās komitejas un vienu izmeklēšanas komiteju; 

tā kā tas vairākās rezolūcijās jau ir aicinājis aizsargāt trauksmes cēlējus; tā kā ļoti 

noderīgas izrādījās iniciatīvas pilnveidot starptautisko informācijas apmaiņu nodokļu 

jautājumos, par kurām jau ir panākta vienošanās, un tā kā, pateicoties dažādām ar 

nodokļiem saistītām informācijas noplūdēm, atklātībā ir nonācis liels apjoms informācijas 

par nelikumībām, par kurām mēs citādi uzzinājuši nebūtu; 

D. tā kā trauksmes cēlējiem ir liela nozīme, jo viņi rīkojas kopīgu interešu vārdā, lai 

sabiedrībai darītu zināmus faktus par kaitējumu veselībai, drošībai un vispārējām 

interesēm; 

E. tā kā, to darot, viņi spēj palīdzēt dalībvalstīm un dalībvalstu un Eiropas iestādēm novērst 

un apkarot, jo īpaši: 

 - jebkurus likumpārkāpumus; 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0022. 
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 - jebkuru integritātes principa pārkāpumu neatkarīgi no tā, vai ir pārkāpta finanšu 

integritāte vai ekonomiskā integritāte, un jebkādu varas ļaunprātīgu izmantošanu; 

 - jebkuru tiesību uz veselību un publisko drošību apdraudējumu;  

 - jebkurus cilvēktiesību, vides tiesību un tiesiskas valsts principa pārkāpumus  un 

 - jebkura veida korupciju; 

F. tā kā korupcija ir uzskatāma par nopietnu problēmu, ar ko Eiropas Savienība joprojām 

saskaras gan privātā, gan publiskā sektorā; tā kā tās dēļ valsts pārvaldes var nespēt 

aizsargāt iedzīvotājus un darba ņēmējus un nodrošināt tiesiskas valsts principa ievērošanu; 

tā kā šī nespēja var mazināt uzticību publiskajām iestādēm, pasliktināt sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanu, vājināt ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju; 

G. tā kā nesen atklātībā nonākusī informācija ir izgaismojusi funkciju, kāda var būt finanšu 

iestādēm, finanšu konsultantiem un citiem privātiem uzņēmumiem korupcijas procesos, 

un tā kā katrā informācijas sniegšanas gadījumā ir jānodrošina konfidencialitātes principu 

ievērošana; 

H. tā kā izrādās, ka vairākās dalībvalstīs nav pietiekami nodrošināta trauksmes cēlēju 

aizsardzība, savukārt citas dalībvalstis ir ieviesušas izstrādātas trauksmes cēlēju 

aizsardzības programmas; tā kā, neskatoties uz to, gadījumos, kad programmas ir 

ieviestas, tās arī var izrādīties nepietiekamas, jo nav konsekventas; tā kā šī situācija Eiropā 

rada juridiskas nenoteiktības situāciju, jo īpaši pārrobežu gadījumos; 

I. tā kā ESAO ziņoja par to, ka 2015. gadā 86 % uzņēmumu bija ieviests mehānisms, pa 

kuru var ziņot par aizdomīgiem uzņēmumu izdarītu nopietnu amatkļūmju gadījumiem, 

taču tā kā vairāk kā vienai trešdaļai šo uzņēmumu nebija rakstiskas politikas par 

trauksmes cēlēju aizsardzību pret represijām, vai arī tie nezināja, vai šāda politika tiek 

īstenota; 

J. tā kā atsevišķās dalībvalstīs ir novērojams gribas trūkums pieņemt un īstenot tiesību aktus 

par trauksmes cēlēju tiesību aizsardzību, kaut arī šajā valstīs ir pienākums ziņot par 

korupcijas pārkāpumiem, par krāpšanu un citiem pārkāpumiem un sodīt par tiem; tā kā 

trauksmes cēlēju aizsardzība Eiropas Savienībā nebūtu jāattiecina tikai uz Eiropas lietām, 

bet arī būtu jāpiemēro starptautiskām lietām, 

K. tā kā ir jāpauž nožēla par to, ka ziņošana, izmantojot oficiālos kanālus, pa kuriem var 

sūdzēties par starptautiskajiem uzņēmumiem, reti kad rezultējas ar konkrētiem sodiem; tā 

kā katrs gadījums tomēr ir jāapraksta, ņemot vērā veikto funkciju raksturu, faktu 

nopietnību un konstatētos riskus; 

L. tā kā būtiski ir nepārsniegt robežu, kas šķir denuncēšanu no trauksmes celšanas; tā kā runa 

nav par to, ka ir jāzina viss par visiem, taču ir rūpīgi jānošķir tas, kas attiecas uz 

vispārējām interesēm un kopīgo labumu; 

M. tā kā trauksmes cēlēji, kas rīkojas sabiedrības interesēs, savā darba vietā mūsdienu 

situācijā var kļūt par represiju upuriem un saskarties ar naidīgumu, vajāšanu, iebiedēšanu 
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un atstumšanu, ka arī — ar grūtībām vēlāk atrast darbu un iztikas līdzekļu pelnīšanas 

iespēju zaudējumu un tā kā bieži vien tiek nopietni apdraudēti viņu ģimenes locekļi un 

kolēģi; tā kā bailes no represijām var uz trauksmes cēlējiem iedarboties atturoši un 

tādējādi apdraudēt sabiedrības intereses; 

N. tā kā daudzās valstīs un jo īpaši privātajā sektorā, darba ņēmējiem ir jāpiekrīt noteiktas 

informācijas slepenības prasībai, trauksmes cēlējiem var tikt piemērotas disciplinārsodi 

par to, ka viņi ir snieguši informāciju ārpus savām darba tiesiskajām attiecībām; 

O. tā kā profesionālajā dzīvē būtu jāveicina darba vide, kurā cilvēki nejustos apdraudēti, ja 

viņi pauž bažas par iespējamu krāpšanu vai nelikumīgām darbībām; tā kā ārkārtīgi svarīgi 

ir sekmēt optimālu kultūru, kurā ikviens, nebaidoties no represijām, kas varētu ietekmēt 

viņu pašreizējo un turpmāko profesionālo situāciju, varētu runāt par problēmām; 

P. tā kā Savienības tiesību aktos jau ir paredzēti konkrēti noteikumi, kas trauksmes cēlējus 

aizsargā pret noteiktām represiju formām dažādās jomās, taču Komisijas vēl nav 

ierosinājusi pienācīgus normatīvus pasākumus, ar kuriem efektīvi un vienādā veidā 

aizsargā trauksmes cēlējus un viņu tiesības Savienībā, un tā kā līdz ar to ir jāpastiprina 

viņu aizsardzība; 

Q. tā kā kopš 2014. gada 1. jūlija gandrīz visas Eiropas iestādes un aģentūras ir savos 

iekšējos reglamentos pārņēmušas pasākumus, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējas 

amatpersonas, saskaņā ar Civildienesta noteikumu 22. b un 22.c pantu; 

R. tā kā visas svarīgākās starptautiskās organizācijas, kas darbojas korupcijas apkarošanas 

jomā, ir atzinušas trauksmes cēlēju nozīmi un tā kā normas, kas reglamentē informēšanu 

par novirzēm ir noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijā, 

Eiropas Padomes ieteikumā CM/Rec(2014)7 un ESAO 2009. gada Kukuļošanas 

apkarošanas ieteikumā; 

S. tā kā, lai novērstu mazāko juridisko nenoteiktību, ir jāpieņem regulējums, kas, nosakot 

tiesības un pienākumus, efektīvi aizsargātu trauksmes cēlējus Savienības dalībvalstīs un 

Savienības iestādēs, struktūrās un orgānos; 

T. tā kā jebkurai kādas trešās valsts personai, kuru Eiropas Savienība vai kāda no tās 

dalībvalstīm atzīst kā trauksmes cēlēju, būtu jāvar izmantot visus spēkā esošos 

aizsardzības pasākumus, ja tā, pildot savas funkcijas vai ārpus tām, ir uzzinājusi 

informāciju un ir izpaudusi informāciju par nelikumīgām mahinācijām vai spiegošanu, 

kuru īsteno vai nu kāda trešā valsts, vai vietējā, vai starptautiskā komercsabiedrība un kas 

nodara kaitējumu noteiktai Savienības valstij, nācijai vai iedzīvotājiem un, viņiem 

nezinot, apdraud valdības integritāti, nacionālo drošību vai kolektīvo vai individuālo 

brīvību; 

U. tā kā trauksmes cēlēju identitātes un viņu sniegtās informācijas konfidencialitātes 

garantēšana sekmē efektīvāku tādu kanālu izveidi, pa kuriem ziņo par krāpšanu, 

korupciju, nelikumīgām darbībām, kļūdām vai citiem nopietniem pārkāpumiem, un tā kā, 

ņemot vērā minētās informācijas jutīgumu, konfidencialitātes nepareiza pārvaldība var 

novest pie informācijas nevēlamas noplūdes un pie publisko interešu pārkāpšanas Eiropas 

Savienībā; tā kā publiskajā sektorā trauksmes cēlēju aizsardzība var atvieglot ar valsts vai 
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Savienības interesēm saistītu publisko līdzekļu piesavināšanās, krāpšanas un cita veida 

pārrobežu korupcijas atklāšanu; 

V. tā kā tomēr ir jānodrošina, lai iespēja celt trauksmi netiktu izmantota negodīgas 

konkurences nolūkā; tā kā jebkurš mēģinājums informēt konkurentu apmelošanas nolūkā 

ir jāatklāj pēc iespējas ātrāk un vainīgās personas ir jāsoda, 

Trauksmes cēlēju nozīme un nepieciešamība viņus aizsargāt 

1. aicina Komisiju sešu mēnešu laikā iesniegt direktīvas priekšlikumu, kura pamatā būtu 

LES 352. pants, saskaņā ar kuru ir nepieciešama dalībvalstu vienbalsība, vai, ja tas nav 

iespējams, — vienkāršas vadlīnijas, ar kurām nodrošina trauksmes cēlēju augstu 

aizsardzības līmeni Eiropas Savienībā, ņemot vērā katras dalībvalsts kontekstu un katrai 

dalībvalstij paredzot iespēju noteikt stingrākas normas; 

2. uzsver absurdo un uztraucošo faktu, ka iedzīvotājus un žurnālistus, kas atklāj informāciju 

sabiedrības interesēs, tostarp informāciju par iespējamām amatkļūmēm, nebūšanām, 

krāpšanu vai nelikumīgām darbībām, jo īpaši, ja runa ir par rīcību, kas pārkāpj Eiropas 

Savienības pamatprincipus, piemēram, nodokļu apiešanu, izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nevis juridiski aizsargā, bet gan 

vajā; 

3. iesaka, lai starptautiskajos nolīgumos, kuros ir reglamentēti finanšu pakalpojumi, 

aplikšana ar nodokļiem un konkurence, tiktu iekļautas normas par trauksmes cēlēju 

aizsardzību; 

4. uzsver nepieciešamību nodrošināt juridisko noteiktību attiecībā uz trauksmes cēlēju 

aizsardzības noteikumiem, jo pastāvīgais skaidrības trūkums un sadrumstalotā pieeja kavē 

iespējamo trauksmes cēlēju nākšanu klajā ar jaunu informāciju; līdz ar to uzsver, ka 

Komisijas ierosinātajā direktīvā vai vadlīnijās būtu jāparedz sniegtās informācijas pareizas 

izskatīšanas un trauksmes cēlēju efektīvas aizsardzības kārtība; 

5. atgādina, ka direktīvā vai pamatnostādnēs būtu jāņem vērā noteikumi, tiesības un 

pienākumi, kas reglamentē un ietekmē nodarbinātību; papildus tam uzsver, kas tas būtu 

jādara, apspriežoties ar sociālajiem partneriem, un saskaņā ar koplīgumiem; 

6. prasa, lai, izstrādājot šo regulējumu, tiktu nodrošināts, ka uzņēmumi, kas vēršas pret 

trauksmes cēlējiem veidā, kuru var pilnībā pierādīt, nesaņem ES līdzekļus un neslēdz 

līgumus ar sabiedriskām iestādēm; 

7. mudina dalībvalstis izstrādāt etalonus un rādītājus ar trauksmes cēlējiem saistītās politikas 

nostādnēs gan publiskajā, gan privātajā sektorā; 

8. aicina dalībvalstis ņemt vērā ANO Pretkorupcijas konvencijas 33. pantu, uzsverot 

trauksmes cēlēju noderību korupcijas novēršanā un cīņā ar to; 

9. pauž nožēlu par to, ka tikai dažas dalībvalstis ir ieviesušas pietiekami progresīvas 

trauksmes cēlēju aizsardzības sistēmas; aicina tās dalībvalstis, kuras vēl nav savos tiesību 

aktos ieviesušas šādas sistēmas vai attiecīgus principus, to darīt pēc iespējas ātrāk; 
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10. uzsver vajadzību pēc tā, lai uzņēmējdarbības apguves mācību programmās un saistītajos 

mācību priekšmetos lielāka uzmanība tiktu pievērsta uzņēmējdarbības ētikai; 

11. mudina dalībvalstis un ES iestādes sekmēt tās ievērojamās nozīmes atzīšanas kultūru, 

kāda trauksmes cēlējiem ir sabiedrībā, tostarp, īstenojot informēšanas kampaņas; aicina, jo 

īpaši Komisiju, pievērsties šim jautājumam direktīvā vai pamatnostādnēs; uzskata par 

nepieciešamu sabiedriskajā sektorā un darbvietās sekmēt ētikas kultūru, lai sadarbībā ar 

arodbiedrībām izceltu darbinieku izpratnes veidošanas nozīmi par spēkā esošo trauksmes 

celšanas regulējumu; 

12. mudina Komisiju uzraudzīt dalībvalstu normas par trauksmes cēlējiem, lai atvieglinātu 

apmaiņu ar paraugpraksi, tādējādi palīdzot dalībvalstu līmenī nodrošināt trauksmes cēlēju 

efektīvāku aizsardzību; 

13. aicina Komisiju direktīvā vai pamatnostādnēs ietvert vispārēju sistēmu saistībā ar to, kā 

novērst aktīvu aizplūdi uz valstīm, kas nav ES dalībvalstis un kurās var nodrošināt 

korumpēto personu anonimitāti; 

14. uzskata, ka “trauksmes cēlējs” ir ikviens, kurš, principā rīkojoties drosmīgi un pilsoniski 

un būdams vai nebūdams darba attiecībās, labu nodomu vadīts ziņo vai atklāj informāciju 

personām vai iestādēm, kam ir pilnvaras pārtraukt nelikumīgu un/vai bīstamu sabiedrības 

interesēm kaitējošu darbību; 

15. uzskata, ka personām, kas nav iesaistītas tradicionālajās darba ņēmēja un darba devēja 

attiecībās, piemēram, konsultanti, līgumslēdzēji, praktikanti, brīvprātīgie, bijušie 

darbinieki un pilsoņi, arī būtu jānodrošina piekļuve ziņošanas kanāliem un attiecīga 

aizsardzība gadījumos, kad viņi dara zināmu informāciju par nelikumīgu darbību vai tādu 

darbību, kas ietekmē sabiedrības intereses; 

16. norāda, ka ir vajadzīgs precīzs risinājums attiecībā uz trauksmes cēlējiem, kas strādā ES 

reģistrētos uzņēmumos, kuri atrodas ārpus ES; 

17. uzskata, ka sabiedrības interešu pārkāpumi galvenokārt ietver tādas darbības kā korupcija, 

noziedzīgi nodarījumi, juridisko saistību neievērošana, tiesu kļūdas, pilnvaru 

pārsniegšana, privātuma un personas datu aizsardzības pārkāpumi, darba ņēmēju tiesību 

un citu sociālo tiesību pārkāpumi un cilvēktiesību un pamatbrīvību pārkāpumi; 

18. uzskata, ka principā sabiedrības interesēm ir jābūt svarīgākām par privātām interesēm un 

tāpēc ir jābūt iespējai darīt zināmu informāciju par būtisku sabiedrības interešu 

apdraudējumu, pat ja šī informācija ir tiesiski aizsargāta; tomēr uzskata, ka Eiropas 

tiesībās atzītās sabiedrības intereses nevar ne prevalēt pār privātuma ievērošanu, ne 

negatīvi ietekmēt personas datu aizsardzību, ja vien likumā nav paredzēts, ka tas tiek 

darīts, ievērojot šo tiesību būtisko saturu un ņemot vērā proporcionalitātes principu; 

turklāt uzskata, ka noteikumu par trauksmes cēlējiem piemērošanas jomā nav ietverts ne 

valsts aizsardzības noslēpums, ne medicīniskās informācijas konfidencialitāte, ne 

konfidencialitātes ievērošana advokāta un viņa klienta attiecībās; 

19. mudina dalībvalstis regulāri izvērtēt to īstenoto pasākumu efektivitāti, ņemot vērā 

sabiedrisko domu par attieksmi pret trauksmes cēlējiem, informāciju par rezultātiem 
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dažādās nozarēs un neatkarīgu pētījumu rezultātus; 

20. mudina minētās dalībvalstis, kas vēl nav pieņēmušas tiesību aktus par trauksmes celšanu, 

tos tuvākajā laikā pieņemt un aicina Komisiju apsvērt iespēju izveidot dalībvalstu šīs 

jomas paraugprakses apmaiņas platformu, kurā varētu apmainīties arī ar trešo valstu 

paraugpraksi; 

21. uzsver pētījumu un paraugprakses apmaiņas nozīmi labākas aizsardzības nodrošināšanā 

trauksmes cēlējiem Eiropas līmenī; 

Ziņošanas mehānisms 

22. uzskata, ka skaidri identificētu aizsardzības līdzekļu un drošas ziņošanas trūkums, kā arī 

turpmāku pasākumu iespējama neesamība ir šķērslis ziņošanai un rada pamatu represijām 

un spiedienam, ar ko trauksmes cēlēji varētu saskarties; 

23. uzskata, ka ir jāievieš direktīva vai pamatnostādnes, kuras būtu saskaņotas, ticamas un 

uzticamas un ar kuru palīdzību organizācijas iekšienē izveidotus ziņojumus varētu nodot 

kompetentajā iestādēm un ārējām iestādēm; uzskata, ka šāda sistēma veicinātu 

uzticamības novērtējumu un tās ietvaros izstrādāta ziņojuma lietderību; 

Ziņošanas gadījumā sniegtā aizsardzība 

24. pauž bažas par riskiem, ar kuriem trauksmes cēlēji saskaras savā darba vietā, un jo īpaši 

par viņu darba devēja un darba devēja vārdā strādājošu vai rīkojošos personu veiktiem 

tiešiem vai netiešiem represīviem pasākumiem; uzsver, ka kopumā represīvi pasākumi 

izpaužas kā atcelšana no amata, profesionālās izaugsmes palēnināšana vai pat atlaišana no 

darba un tos papildina psiholoģiska iebiedēšana; uzsver, ka šādi represīvi pasākumi ir 

šķērslis trauksmes cēlēju darbībai; uzsver, ka ir nepieciešami aizsardzības pasākumi pret 

šādiem represīviem pasākumiem; uzskata, ka ir jānosaka efektīvi sodi par represīvu 

pasākumu izmantošanu; tāpēc uzsver, ka pēc tam, kad kāda persona ir pieķerta trauksmes 

celšanā, būtu jāveic šīs personas aizsardzības pasākumi, jāizbeidz vērst pret šo personu 

represīvus pasākumus un jāatlīdzina trauksmes cēlējam nodarītā netaisnība un kaitējums; 

pauž viedokli, ka šādi noteikumi būtu jāietver Komisijas ierosinātajā ceļvedī; 

25. uzsver, ka nekādas darba tiesiskās attiecības nedrīkstētu ierobežot personas tiesības uz 

vārda brīvību un nevienu personu nedrīkstētu diskriminēt gadījumos, kad šīs tiesības tiek 

īstenotas; 

26. atgādina, ka topošajā direktīvā vai pamatnostādnēs būtu jāņem vērā noteikumi, tiesības un 

pienākumi, kas reglamentē un ietekmē nodarbinātību, un jāņem vērā sociālo partneru 

viedoklis, vienlaikus ievērojot koplīgumus; 

27. uzsver, ka trauksmes cēlējiem, viņu ģimenes locekļiem un visām personām, kuras viņiem 

palīdz un kuru dzīvība vai drošība ir apdraudēta, tostarp pētnieciskajiem žurnālistiem, ir 

jābūt tiesībām uz pienācīgu un efektīvu viņu fizisko, morālo un sociālo neaizskaramību un 

viņu iztikas līdzekļu neaizskaramību; 

28. uzsver, ka šie aizsardzības pasākumi būtu jāīsteno arī tad, ja trauksmes cēlējs vērš 
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uzmanību uz kādu darbību, kurā iesaistītas dalībvalstis; 

29. norāda, ka žurnālisti, kas nodarbojas ar pētniecisko žurnālistiku, un neatkarīgo plašsaziņas 

līdzekļu žurnālisti bieži vien savu darbu veic solitāri un saskaras ar dažāda veida 

spiedienu, tāpēc ir svarīgi viņus aizsargāt pret jebkādiem iebiedēšanas mēģinājumiem; 

30. ierosina Komisijai aicināt dalībvalstis ieviest ārkārtas procedūras, lai laikā, kad tiek gaidīti 

kompensācijas procedūras rezultāti, tiktu nodrošināta aizsardzība personām, pret kurām ir 

tikuši vērsti represīvi pasākumi par to, ka tās sabiedrības interesēs ir ziņojušas vai 

darījušas zināmu kādu informāciju; 

31. nosoda tādus praktizētus paņēmienus kā lietas iesniegšana tiesā vai draudi sākt tiesvedību 

pret trauksmes cēlēju nolūkā izraisīt pašcenzūru vai finansiālu, morālu un psiholoģisku 

izsīkumu, nevis panākt taisnīgumu; uzskata, ka par šādu procedūras ļaunprātīgu 

izmantošanu būtu jāsoda; 

32. vērš uzmanību uz to, ka trauksmes cēlēji riskē ar to, ka pret viņiem var ierosināt 

tiesvedību un civilprocesus; uzsver, ka bieži vien viņi procesa ir visneaizsargātākie 

dalībnieki; tāpēc uzskata, ka pret viņiem vērstu iespējamu represīvu pasākumu gadījumā 

darba devējam ir jānodrošina pierādījums, ka minētās darbības nav saistītas ar ziņošanu; 

tomēr uzsver, ka trauksmes cēlējiem ir jādara zināma informācija, kuru viņi uzskata par 

patiesu; pauž viedokli, ka konfidencialitāte būtu jānodrošina visā tiesvedības procesa laikā 

un ka trauksmes cēlēja identitāte nebūtu jādara zināma bez trauksmes cēlēja piekrišanas; 

uzsver, ka būtu jānosaka sods par trauksmes cēlēja identitātes izpaušanu bez viņa 

piekrišanas; 

33. uzsver, ka personai nebūtu jāzaudē aizsardzība tikai tāpēc, ka viņa ir nepareizi novērtējusi 

faktus vai šķietamais sabiedrības interešu apdraudējums nav veikts, ja ziņošanas brīdī 

attiecīgajai personai ir bijuši pamatoti iemesli ticēt, ka apdraudējums ir reāls un būtisks; 

atgādina, ka nepatiesu apsūdzību gadījumā trauksmes cēlēji būtu jāsauc pie atbildības un 

viņiem nebūtu jānodrošina aizsardzība; uzsver, ka visām personām, kurām neprecīza vai 

maldinoša ziņojuma vai neprecīzas vai maldinošas informācijas atklāšanas dēļ ir nodarīts 

tiešs vai netiešs kaitējums, vajadzētu būt iespējai izmantot efektīvus tiesībaizsardzības 

līdzekļus pret ļaunprātīgi vai ļaunā nolūkā veiktiem ziņojumiem; 

34. atgādina, ka ir svarīgi iedibināt labu praksi, lai varētu aizliegt jebkādus represīvus 

pasākumus — gan pasīvu atlaišanu no darba, gan pasīvu pasākumu īstenošanu; mudina 

dalībvalstis atturēties noteikt kriminālatbildību trauksmes cēlējiem par to, ka viņi ir 

izpauduši informāciju par nelikumīgu rīcību vai tādu rīcību, kas grauj vai apdraud 

sabiedrības intereses; 

Atbalsts trauksmes cēlējiem 

35. norāda, ka Eiropas ombude ir Parlamentam darījusi zināmu, ka viņa labprāt apsvērtu 

iespēju izveidot Ombudā struktūru, kas pieņemtu ziņojumus, un mudina Komisiju 

noskaidrot iespējas Eiropas Ombudam uzticēt šādu funkciju praktiskās realizāciju, ņemot 

vērā to, ka Ombudam jau ir kompetence izmeklēt sūdzības par ļaunprātīgu rīcību ES 

iestādēs; 
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36. aicina dalībvalstis un ES iestādes sadarbībā ar visām attiecīgajām iestādēm ieviest un 

īstenot visus pasākumus, kas nepieciešami, lai aizsargātu informācijas avotu 

konfidencialitāti nolūkā nepieļaut diskriminējošas darbības vai draudus, kā arī izveidot 

pārredzamus informācijas atklāšanas kanālus; 

37. uzsver, ka uzmanība būtu jāpievērš tam, lai nodrošinātu informācijas pieejamību un 

konfidenciālas konsultācijas bez maksas personām, kas apsver iespēju ziņot sabiedrības 

interesēs vai darīt zināmu informāciju par nelikumīgām vai kļūdainām darbībām, kas 

ietekmē vai apdraud sabiedrības intereses; norāda, ka būtu jāidentificē struktūras, kas spēj 

sniegt šādu informāciju un konsultācijas, un vispārējai sabiedrībai ir jāpaziņo šo struktūru 

kontaktinformācija; 

38. uzsver to, ka papildus visiem pasākumiem, kas paredzēti trauksmes cēlēju aizsardzībai, 

pilnīgi noteikti jo īpaši ir jāgarantē trauksmes cēlēju uzņemšana, izmitināšana un drošība 

dalībvalstī, kura nav noslēgusi vienošanos par izdošanu ar valsti, kas ir veikusi minētās 

darbības; aicina Komisiju gadījumos, kad starp Eiropas Savienību un attiecīgo trešo valsti 

ir spēkā vienošanās par izdošanu, un saskaņā ar LESD 67. panta 2. punktu par Eiropas 

patvēruma politiku rīkoties atbilstīgi savām pilnvarām un īstenot visus nepieciešamos 

pasākumus, lai aizsargātu tos trauksmes cēlējus, kas ir jo īpaši pakļauti bargam sodam 

valstīs, kur viņi ir atklājuši informāciju par nelikumīgām vai krāpnieciskām darbībām; 

39. uzskata, ka, tiklīdz ir saņemts trauksmes cēlēju ziņojums, kas atzīts par būtisku, būtu 

jāveic attiecīga izmeklēšana un jāveic attiecīgi pasākumi; uzsver, ka izmeklēšanas laikā 

trauksmes cēlējam būtu jāļauj precizēt savu sūdzību un sniegt sīkāku informāciju vai 

papildu pierādījumus; 

40. mudina dalībvalstis izstrādāt datus, etalonus un rādītājus ar trauksmes cēlējiem saistītām 

politikas nostādnēm publiskajā un privātajā sektorā; 

41. aicina visas ES iestādes ņemt vērā Ombuda 2014. gada 24. jūlija pašiniciatīvas ziņojumu, 

kurš izstrādāts saskaņā ar jauno Civildienesta noteikumu 22. panta c) apakšpunktu un kurā 

visas ES struktūras tiek aicinātas ieviest brīdināšanas mehānismus ētikas jomā un pieņemt 

tiesisko regulējumu trauksmes celšanas jomā, tieši pamatojoties uz iekšējiem Eiropas 

Ombuda noteikumiem; 

42. uzskata, ka trauksmes cēlējiem vajadzētu būt arī tiesībām pārskatīt un komentēt ar 

ziņošanu saistītās izmeklēšanas rezultātus; 

43. aicina ES iestādes un citas ES struktūras kalpot par modeli, nekavējoties piemērojot 

Eiropas Ombuda pamatnostādnes; aicina Komisiju savās un ES aģentūru interesēs pilnībā 

īstenot savas pamatnostādnes par trauksmes cēlēju aizsardzību saskaņā ar 2012. gada 

civildienesta noteikumiem; aicina Komisiju trauksmes cēlēju aizsardzības nolūkā efektīvi 

sadarboties un koordinēt darbu ar citām iestādēm; 

44. norāda uz vajadzību uzlabot ziņošanas par korporatīvu ļaunprātīgu rīcību sistēmu, lai 

panāktu to, ka tā papildina un cenšas padarīt efektīvāku pašreizējo to nacionālā 

kontaktpunktu efektivitāti, kas ir izveidoti saskaņā ar ESAO pamatnostādnēm attiecībā uz 

daudznacionālajiem uzņēmumiem; 
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45. atzinīgi vērtē to, ka Komisija beidzot ir izveidojusi kanālu, pa kuru trauksmes cēlēji var 

ziņot vai darīt zināmu informāciju par konkurenci un karteļu vienošanām, taču uzsver 

nepieciešamību pēc vienkāršošanas pasākumiem un uzstāj, ka šādu kanālu skaits nedrīkst 

būt pārmērīgi liels; 

46. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai. 

Or. fr 

 

 

 

 


