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Проект на законодателна резолюция 

Изменение 88 да се чете, както следва: 

Изменение  88 

Предложение за директива 

Член 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 2 Член 2 

Персонален обхват Персонален обхват 

1. Настоящата директива се прилага 

по отношение на сигнализиращите лица, 

работещи в частния или публичния 

сектор, които получават информация за 

нарушения в контекст, свързан с 

работата, включително поне следните: 

1. Настоящата директива се прилага 

по отношение на сигнализиращите лица 

и посредниците, действащи 

добросъвестно, работещи в частния или 

публичния сектор, които получават 

информация за нарушения в контекст, 

свързан с работата, включително поне 

следните: 
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a) лица, притежаващи статут на 

работник по смисъла на член 45 от 

ДФЕС; 

a) лица, притежаващи статут на 

работник по смисъла на националното 

право и националната практика или в 

съответствие с член 45 от ДФЕС, 

включително държавните 

служители; 

б) лица, притежаващи статут на 

самостоятелно заето лице по смисъла на 

член 49 от ДФЕС; 

б) лица, притежаващи статут на 

самостоятелно заето лице по смисъла на 

член 49 от ДФЕС; 

в) акционери и лица, 

принадлежащи към управителния орган 

на предприятие, включително 

неизпълнителни членове, както и 

доброволци и стажанти; 

в) акционери и лица, 

принадлежащи към управителния орган 

на предприятие, включително 

неизпълнителни членове, както и 

доброволци и платени или неплатени 

стажанти; 

г) всяко лице, работещо под 

надзора и ръководството на 

изпълнители, подизпълнители и 

доставчици. 

г) всяко лице, работещо под 

надзора и ръководството на 

изпълнители, подизпълнители, 

доставчици на услуги и доставчици. 

2. Настоящата директива се прилага 

и по отношение на сигнализиращи лица, 

чиито трудови взаимоотношения 

предстои да започнат в случаи, в които 

информация относно нарушение е 

получена по време на процеса на 

наемане или други преддоговорни 

преговори. 

2. Настоящата директива се прилага 

и по отношение на сигнализиращи лица, 

действащи добросъвестно, чиито 

трудови взаимоотношения предстои да 

започнат в случаи, в които информация 

относно нарушение е получена по време 

на процеса на наемане или други 

преддоговорни преговори, а също и по 

отношение на сигнализиращи лица, 

чието трудово правоотношение е 

прекратено. 

 2a. Настоящата директива се 

прилага за лица, улесняващи 

сигнализирането на нарушения, като 

журналисти или лица, които 

посредничат между сигнализиращото 

лице и лицето, което разпространява 

информацията.  

(Това изменение е прието в комисия, но параграф 2а е липсвал в текста, изпратен за 

превод.) 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 


