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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Έγγραφο συνόδου 
 

3.1.2019 A8-0398/2018/err01 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

στην έκθεση 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 

αφορά που αφορά την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου 

της Ένωσης 

(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)) 

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 

Εισηγήτρια: Virginie Rozière 

A8-0398/2018 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Η τροπολογία 88 διατυπώνεται ως εξής: 

Τροπολογία  88 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 2 Άρθρο 2 

Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Προσωπικό πεδίο εφαρμογής 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 

καταγγέλλοντες που εργάζονται στον 

ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα και έχουν 

αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με 

παραβάσεις σε εργασιακό πλαίσιο, μεταξύ 

άλλων, τουλάχιστον στους εξής: 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 

καταγγέλλοντες και διαμεσολαβητές που 

ενεργούν καλόπιστα στον ιδιωτικό ή τον 

δημόσιο τομέα και που έχουν αποκτήσει 

πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις σε 

εργασιακό πλαίσιο, μεταξύ άλλων, 

τουλάχιστον στους εξής: 
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α) πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα 

του «εργαζομένου», κατά την έννοια του 

άρθρου 45 της ΣΛΕΕ· 

α) πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα 

του «εργαζομένου», κατά την έννοια του 

εθνικού δικαίου και της εθνικής 

πρακτικής ή κατά την έννοια του άρθρου 

45 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

δημοσίων υπαλλήλων· 

β) πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα 

του «μη μισθωτού», κατά την έννοια του 

άρθρου 49 της ΣΛΕΕ· 

β) πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα 

του «μη μισθωτού», κατά την έννοια του 

άρθρου 49 της ΣΛΕΕ· 

γ) μετόχους και πρόσωπα που 

ανήκουν στο διοικητικό όργανο μιας 

επιχείρησης, περιλαμβανομένων μη 

εκτελεστικών μελών, καθώς και εθελοντών 

και μη αμειβόμενων εκπαιδευομένων· 

γ) μετόχους και πρόσωπα που 

ανήκουν στο διοικητικό όργανο μιας 

επιχείρησης, περιλαμβανομένων μη 

εκτελεστικών μελών, καθώς και εθελοντών 

και αμειβόμενων ή μη αμειβόμενων 

εκπαιδευομένων· 

δ) οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται 

υπό την εποπτεία και τις οδηγίες 

αναδόχων, υπεργολάβων και 

προμηθευτών. 

δ) οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται 

υπό την εποπτεία και τις οδηγίες 

αναδόχων, υπεργολάβων, παρόχων 

υπηρεσιών και προμηθευτών. 

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 

επίσης σε καταγγέλλοντες των οποίων η 

εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη 

ξεκινήσει, σε περιπτώσεις που 

πληροφορίες σχετικά με μια παράβαση 

έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο 

διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη 

σύμβασης. 

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 

επίσης σε καταγγέλλοντες που ενεργούν 

καλόπιστα και των οποίων η εργασιακή 

σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, σε 

περιπτώσεις που πληροφορίες σχετικά με 

μια παράβαση έχουν αποκτηθεί κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε 

άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη 

σύναψη σύμβασης, καθώς και σε 

καταγγέλλοντες των οποίων η εργασιακή 

σχέση έχει λήξει. 

 2α. Η παρούσα οδηγία ισχύει για τα 

πρόσωπα που διευκολύνουν την 

καταγγελία παραβάσεων, όπως 

δημοσιογράφοι ή ενδιάμεσοι μεταξύ του 

καταγγέλλοντος και του προσώπου που 

διαβιβάζει τις πληροφορίες. 

 

(Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε στην επιτροπή αλλά έλειπε η παράγραφος 2α από το κείμενο που 

εστάλη προς μετάφραση.) 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 


