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88. grozījumu izteikt šādi: 
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Direktīvas priekšlikums 

2. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

2. pants 2. pants 

Darbības joma attiecībā uz personām Darbības joma attiecībā uz personām 

1. Šo direktīvu piemēro ziņojošām 

personām, kas strādā privātajā vai 

sabiedriskajā sektorā un informāciju par 

pārkāpumiem ir ieguvušas ar darbu saistītā 

kontekstā, tostarp vismaz: 

1. Šo direktīvu piemēro ziņojošām 

personām un ziņošanas veicinātājiem, kas 

rīkojas labā ticībā un strādā privātajā vai 

sabiedriskajā sektorā un kas informāciju 

par pārkāpumiem ir ieguvušas ar darbu 

saistītā kontekstā, tostarp vismaz: 

a) personām, kurām ir darba ņēmēja 

statuss LESD 45. panta izpratnē; 

a) personām, kurām ir darba ņēmēja 

statuss saskaņā ar valsts tiesību aktiem un 
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valstu praksi vai LESD 45. panta izpratnē, 

tostarp civildienesta ierēdņiem; 

b) personām, kurām ir 

pašnodarbinātas personas statuss LESD 

49. panta izpratnē; 

b) personām, kurām ir 

pašnodarbinātas personas statuss LESD 

49. panta izpratnē; 

c) akcionāriem un personām, kuras 

darbojas uzņēmuma vadības struktūrā, 

tostarp personām, kas nav uzņēmuma 

vadītāji, kā arī brīvprātīgajiem un 

neatalgotiem praktikantiem; 

c) akcionāriem un personām, kuras 

darbojas uzņēmuma vadības struktūrā, 

tostarp personām, kas nav uzņēmuma 

vadītāji, kā arī brīvprātīgajiem un 

atalgotiem un neatalgotiem praktikantiem; 

d) jebkurai personai, kura strādā 

darbuzņēmēju, apakšuzņēmēju un 

piegādātāju uzraudzībā un vadībā. 

d) jebkurai personai, kura strādā 

darbuzņēmēju, apakšuzņēmēju, 

pakalpojumu sniedzēju un piegādātāju 

uzraudzībā un vadībā. 

2. Šo direktīvu piemēro arī ziņojošām 

personām, kuru darba attiecības vēl nav 

sākušās, gadījumos, kad informācija par 

pārkāpumu ir iegūta darbā pieņemšanas 

procedūras laikā vai citā pirmslīguma 

pārrunu posmā. 

2. Šo direktīvu piemēro arī ziņojošām 

personām, kuras rīkojas labā ticībā un 

kuru darba attiecības vēl nav sākušās, 

gadījumos, kad informācija par pārkāpumu 

ir iegūta darbā pieņemšanas procedūras 

laikā vai pirmslīguma pārrunu posmā, un 

arī ziņojošām personām, kuru darba 

attiecības ir beigušās. 

 2a. Šo direktīvu piemēro personām, kuras 

veicina ziņošanu par pārkāpumiem, 

piemēram, žurnālistiem vai starpniekiem 

starp ziņojošo personu un personu, kura 

izplata informāciju. 

(Šis grozījums tika pieņemts komitejā, bet 2.a punkts nebija iekļauts tulkošanai nosūtītajā 

tekstā.) 

(Attiecas uz tekstu visās valodās) 


