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Projekt rezolucji ustawodawczej 

Poprawka 88 otrzymuje brzmienie: 

Poprawka  88 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 2 Artykuł 2 

Zakres podmiotowy Zakres podmiotowy 

1. Niniejsza dyrektywa ma 

zastosowanie do osób zgłaszających 

pracujących w sektorze prywatnym lub 

publicznym, które uzyskały informacje na 

temat naruszeń w kontekście związanym 

z pracą, w tym co najmniej następujących 

osób: 

1. Niniejsza dyrektywa ma 

zastosowanie do osób zgłaszających i osób 

pomagających w zgłaszaniu działających 

w dobrej wierze, pracujących w sektorze 

prywatnym lub publicznym, które uzyskały 

informacje na temat naruszeń w kontekście 

związanym z pracą, w tym co najmniej 

następujących osób: 
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a) osób posiadających status 

pracownika w rozumieniu art. 45 TFUE; 

a) osób posiadających status 

pracownika w rozumieniu prawa 

krajowego i praktyk krajowych lub w 

rozumieniu art. 45 TFUE, w tym 

urzędników służby cywilnej; 

b) osób posiadających status osób 

prowadzących działalność na własny 

rachunek w rozumieniu art. 49 TFUE; 

b) osób posiadających status osób 

prowadzących działalność na własny 

rachunek w rozumieniu art. 49 TFUE; 

c) udziałowców lub akcjonariuszy 

oraz osób będących członkami organu 

zarządzającego przedsiębiorstwa, w tym 

członków niewykonawczych, a także 

wolontariuszy i stażystów 

nieotrzymujących wynagrodzenia; 

c) udziałowców lub akcjonariuszy 

oraz osób będących członkami organu 

zarządzającego przedsiębiorstwa, w tym 

członków niewykonawczych, a także 

wolontariuszy i stażystów otrzymujących 

wynagrodzenie lub nieotrzymujących 

wynagrodzenia; 

d) wszelkich osób pracujących pod 

nadzorem i kierownictwem wykonawców, 

podwykonawców i dostawców. 

d) wszelkich osób pracujących pod 

nadzorem i kierownictwem wykonawców, 

podwykonawców, usługodawców i 

dostawców. 

2. Niniejsza dyrektywa ma również 

zastosowanie do osób zgłaszających, 

których stosunek pracy zostanie dopiero 

nawiązany – wówczas, gdy informacje 

dotyczące naruszenia uzyskano w trakcie 

procesu rekrutacji lub innych negocjacji 

poprzedzających zawarcie umowy. 

2. Niniejsza dyrektywa ma również 

zastosowanie do osób zgłaszających 

działających w dobrej wierze, których 

stosunek pracy zostanie dopiero nawiązany 

– wówczas, gdy informacje dotyczące 

naruszenia uzyskano w trakcie procesu 

rekrutacji lub innych negocjacji 

poprzedzających zawarcie umowy, a także 

do osób zgłaszających, których stosunek 

pracy został rozwiązany. 

2a. Niniejsza dyrektywa ma 

zastosowanie do osób ułatwiających 

zgłaszanie nieprawidłowości, takich jak 

dziennikarze lub pośrednicy między osobą 

zgłaszającą a osobą podającą informację 

do wiadomości publicznej. 

  

 

(Poprawka ta została przyjęta w komisji, lecz w tekście przekazanym do tłumaczenia 

brakowało ustępu 2 a ) 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych) 


