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Teisėkūros rezoliucijos projektas 

88 pakeitimas išdėstomas taip: 

Pakeitimas 88 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2 straipsnis 2 straipsnis 

Taikymas asmenims Taikymas asmenims 

1. Ši direktyva taikoma privačiajame 

ar viešajame sektoriuje dirbantiems 

pranešimų teikėjams, informaciją apie 

pažeidimus sužinojusiems su darbu 

susijusiomis aplinkybėmis, įskaitant bent 

jau šiuos asmenis: 

1. Ši direktyva taikoma privačiojo ar 

viešojo sektoriaus sąžiningiems pranešimų 

teikėjams ir 

tarpininkams (pagalbininkams), 

informaciją apie pažeidimus sužinojusiems 

su darbu susijusiomis aplinkybėmis, 

įskaitant bent jau šiuos asmenis: 

a) asmenis, turinčius darbuotojo a) asmenis, turinčius darbuotojo 
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statusą, kaip jis suprantamas pagal SESV 

45 straipsnį; 

statusą, kaip jis suprantamas pagal 

nacionalinę teisę ir nacionalinę praktiką 

arba pagal SESV 45 straipsnį, įskaitant 

valstybės tarnautojus; 

b) asmenis, turinčius savarankiško 

darbuotojo statusą, kaip jis suprantama 

pagal SESV 49 straipsnį; 

b) asmenis, turinčius savarankiško 

darbuotojo statusą, kaip jis suprantama 

pagal SESV 49 straipsnį; 

c) akcininkus ir asmenis, 

priklausančius įmonės valdymo organui, 

įskaitant vykdomųjų galių neturinčius 

narius, taip pat savanorius ir neatlygintinus 

stažuotojus; 

c) akcininkus ir asmenis, 

priklausančius įmonės valdymo organui, 

įskaitant vykdomųjų galių neturinčius 

narius, taip pat savanorius ir atlygintinus 

arba neatlygintinus stažuotojus; 

d) bet kuriuos asmenis, dirbančius 

prižiūrint ir vadovaujant rangovams, 

subrangovams ir tiekėjams. 

d) bet kuriuos asmenis, dirbančius 

prižiūrint ir vadovaujant rangovams, 

subrangovams, paslaugų teikėjams ir 

tiekėjams. 

2. Ši direktyva taip pat taikoma 

pranešimų teikėjams, kurių darbo santykiai 

dar neprasidėję, tais atvejais, kai 

informaciją apie pažeidimą jie sužinojo 

įdarbinimo ar kitų ikisutartinių derybų 

metu. 

2. Ši direktyva taip pat taikoma 

sąžiningiems pranešimų teikėjams, kurių 

darbo santykiai dar neprasidėję, tais 

atvejais, kai informaciją apie pažeidimą jie 

sužinojo įdarbinimo ar kitų ikisutartinių 

derybų metu, ir pranešimų teikėjams, 

kurių darbo santykiai jau baigėsi. 

 2a. Ši direktyva taikoma asmenims, 

palengvinantiems pranešimų apie 

pažeidimus teikimą, pvz., žurnalistams 

arba tarpininkams, pranešimo teikėjui ir 

informaciją platinančiam asmeniui. 

 

(Šį pakeitimą priėmė komitetas, tačiau 2a dalies nebuvo Vertimo raštu skyriams nusiųstame 

tekste.) 

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.) 


