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Návrh legislativního usnesení 

Pozměňovací návrh 88 má znít takto: 

Pozměňovací návrh  88 

Návrh směrnice 

Článek 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 2 Článek 2 

Osobní působnost Osobní působnost 

1. Tato směrnice se vztahuje na 

oznamující osoby pracující v soukromém 

nebo veřejném sektoru, které získaly 

informace o porušování předpisů v 

pracovním kontextu, přinejmenším včetně: 

1. Tato směrnice se vztahuje na 

oznamující osoby a prostředníky jednající 

v dobré víře, kteří pracují v soukromém 

nebo veřejném sektoru a získali informace 

o porušování předpisů v pracovním 

kontextu, přinejmenším včetně: 

a) osob, které mají status pracovníka 

ve smyslu článku 45 SFEU; 

a) osob, které mají status pracovníka 

ve smyslu vnitrostátních 
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pracovněprávních předpisů a vnitrostátní 

praxe nebo ve smyslu článku 45 SFEU, 

včetně úředníků; 

b) osob, které mají status osob 

samostatně výdělečně činných ve smyslu 

článku 49 SFEU; 

b) osob, které mají status osob 

samostatně výdělečně činných ve smyslu 

článku 49 SFEU; 

c) akcionářů a osob náležejících do 

řídicího orgánu podniku, včetně 

nevýkonných členů, jakož i dobrovolníků a 

neplacených stážistů; 

c) akcionářů a osob náležejících do 

řídicího orgánu podniku, včetně 

nevýkonných členů, jakož i dobrovolníků a 

placených či neplacených stážistů; 

d) veškerých osob, které pracují pod 

dohledem a podle pokynů zhotovitelů, 

subdodavatelů a dodavatelů. 

d) veškerých osob, které pracují pod 

dohledem a podle pokynů zhotovitelů, 

subdodavatelů, poskytovatelů služeb a 

dodavatelů. 

2. Tato směrnice se vztahuje rovněž 

na oznamující osoby, jejichž pracovní 

poměr má teprve začít, v případech, kdy 

byly informace o porušení získány během 

přijímacího řízení či jiných předsmluvních 

jednání. 

2. Tato směrnice se vztahuje rovněž 

na oznamující osoby jednající v dobré víře, 

jejichž pracovní poměr má teprve začít, 

v případech, kdy byly informace o porušení 

získány během přijímacího řízení či jiných 

předsmluvních jednání, a také na 

oznamující osoby, jejichž pracovní poměr 

byl ukončen. 

 2a. Tato směrnice se vztahuje rovněž 

na osoby, které oznámení případů 

porušení usnadňují, např. novináře nebo 

zprostředkovatele mezi oznamovatelem a 

osobou šířící informace. 

  

(Tento pozměňovací návrh byl přijat ve výboru, ale chyběl odstavec 2a v textu zaslanému k 

překladu.) 

(Týká se všech jazykových znění.) 


