
 

RR\1170275PT.docx  PE623.965v02-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Documento de sessão 
 

18.12.2018 A8-0398/2018/err01 

ERRATA 

ao relatório 

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das 

pessoas que denunciam infrações ao direito da União 

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

Comissão dos Assuntos Jurídicos 

Relatora: Virginie Rozière 

A8-0398/2018 

 

Projeto de resolução legislativa 

A alteração 88 passa a ter a seguinte redação: 

Alteração  88 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 2.º Artigo 2.º 

Âmbito pessoal Âmbito pessoal 

1. A presente diretiva aplica-se aos 

denunciantes que, trabalhando nos sectores 

público e privado, tenham obtido 

informações sobre infrações em contexto 

profissional, designada mas não 

taxativamente as seguintes: 

1. A presente diretiva aplica-se aos 

denunciantes e facilitadores que, agindo 

de boa-fé, trabalhando nos sectores público 

e privado e que tenham obtido informações 

sobre infrações em contexto profissional, 

designada mas não taxativamente os 

seguintes: 

a) Trabalhadores, na aceção do artigo a) Trabalhadores, na aceção do direito 
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45.º do TFUE; nacional e das práticas nacionais ou na 

aceção do artigo 45.º do TFUE, incluindo 

funcionários públicos; 

b) Não assalariados, na aceção do 

artigo 49.º do TFUE; 

b) Não assalariados, na aceção do 

artigo 49.º do TFUE; 

c) Acionistas e pessoas pertencentes a 

órgãos de direção de empresas, incluindo 

membros não executivos, assim como 

voluntários e estagiários não remunerados; 

c) Acionistas e pessoas pertencentes a 

órgãos de direção de empresas, incluindo 

membros não executivos, assim como 

voluntários e estagiários remunerados ou 

não remunerados; 

d) Quaisquer pessoas que trabalhem 

sob a supervisão e a direção de 

contratantes, subcontratantes e 

fornecedores. 

d) Quaisquer pessoas que trabalhem 

sob a supervisão e a direção de 

contratantes, subcontratantes, prestadores 

de serviços e fornecedores. 

2. A presente diretiva aplica-se 

igualmente a denunciantes de 

irregularidades cuja relação laboral se não 

tenha ainda iniciado, que tenham obtido as 

correspondentes informações durante o 

processo de recrutamento ou noutra fase, 

nomeadamente de negociação pré-

contratual. 

2. A presente diretiva aplica-se 

igualmente a denunciantes de 

irregularidades que ajam de boa-fé, cuja 

relação laboral não se tenha ainda iniciado, 

que tenham obtido as correspondentes 

informações durante o processo de 

recrutamento ou noutra fase, 

nomeadamente de negociação pré-

contratual, bem como a denunciantes cuja 

relação laboral tenha cessado. 

 2-A. A presente diretiva aplica-se às 

pessoas que facilitam a denúncia das 

infrações, tais como jornalistas ou 

intermediários entre o denunciante e a 

pessoa que divulga a informação. 

(A presente alteração foi aprovada em comissão, mas o n.º 2-A não figurava no texto enviado 

à Tradução.) 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 


