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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzskata, ka trauksmes cēlējiem ir būtiska nozīme, palīdzot dalībvalstīm un ES iestādēm un 

struktūrām novērst un risināt jebkādus godprātības principa pārkāpumus un varas 

ļaunprātīgu izmantošanu, kas apdraud vai pārkāpj sabiedrības veselību un drošību, finanšu 

integritāti, ekonomiku, cilvēktiesības, vidi vai tiesiskumu Eiropas un valstu līmenī vai kas 

izraisa bezdarbu, ierobežo vai kropļo godīgu konkurenci un mazina pilsoņu uzticēšanos 

demokrātiskajām iestādēm un procesiem; uzsver, ka šajā sakarībā trauksmes cēlēji 

ārkārtīgi lielā mērā sekmē publisko iestāžu demokrātisko kvalitāti un uzticēšanos tām, 

padarot tās tieši atbildīgas pilsoņu priekšā un pārredzamākas; 

2. norāda, ka Eiropas Pamattiesību hartā garantēto un valstu tiesību aktos paredzēto tiesību 

juridiskā aizsardzība jānodrošina gan trauksmes cēlējiem, gan iesaistītajām publiskajām 

struktūrām vai iestādēm; 

3. atgādina — Civildienesta noteikumu 22. panta c) punkts paredz, ka ES iestādēm ir jāievieš 

iekšējie noteikumi par trauksmes cēlējiem, paredzot aizsardzību personām, kas ziņo par 

iespējamiem pārkāpumiem, kā arī viņu tiesību un interešu aizsardzību, un jānodrošina 

aizsardzības un novēršanas politikas nostādnes, kā arī pienācīgi līdzekļi pret iespējamu 

pretdarbību, ko varētu izvērst trauksmes cēlēju darbavieta; 

4. pauž nožēlu, ka ne visas ES iestādes un struktūras ir pieņēmušas šādus noteikumus; tādēļ 

aicina tās nekavējoties pieņemt un piemērot šos noteikumus, lai aizsargātu trauksmes 

cēlējus; 

5. atgādina, ka dalībvalstīm kā pirmajām ES līdzekļu saņēmējām ir pienākums pārbaudīt to 

izlietošanas likumību; 

6. uzskata, ka ir jāveicina ētikas kultūra, kas palīdzēs nodrošināt to, ka pret trauksmes 

cēlējiem netiks izvērsti pretpasākumi un viņiem nenāksies saskarties ar iekšējiem 

konfliktiem; 

7. ņem vērā to, ka Komisija savā ES pretkorupcijas ziņojumā ir norādījusi — lai gan 

dalībvalstu rīcībā ir lielākā daļa no nepieciešamajiem pretkorupcijas tiesiskajiem 

instrumentiem un iestādēm, sasniegtie rezultāti visā ES nav apmierinoši; tādēļ aicina 

dalībvalstis veikt konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu šo instrumentu un iestāžu 

pienācīgu kapacitāti un uzlabotu to efektivitāti; ar bažām norāda, ka pretkorupcijas 

noteikumi ne vienmēr tiek aktīvi īstenoti, sistēmiskās problēmas ne vienmēr tiek risinātas 

pietiekami efektīvi, attiecīgajām iestādēm ne vienmēr pietiek kapacitātes panākt 

noteikumu īstenošanu, konkrētie rezultāti joprojām ne tuvu nelīdzinās deklarētajiem 

nodomiem un bieži vien, šķiet, trūkst patiesas politiskās gribas likvidēt korupciju; tādēļ 

aicina dalībvalstis panākt pretkorupcijas noteikumu īstenošanu un vienlaikus pienācīgi 

ievērot Eiropas un starptautiskos standartus un vadlīnijas attiecībā uz trauksmes cēlēju 

aizsardzību valstu tiesību aktos; 

8. aicina Komisiju veikt leģislatīvu darbību, lai uzlabotu pārredzamību, nodrošināt 

dokumentu pilnīgu pieejamību un cīnīties pret korupciju, tostarp ar mafiju saistītām 
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darbībām; uzskata, ka ir būtiski izstrādāt normatīvo regulējumu tā, lai ar to tiktu stiprināta 

naudas plūsmu labāka pārredzamība un izsekošana, jo īpaši saistībā Eiropas līdzekļiem, 

tostarp izmantojot galīgās revīzijas, lai pārbaudītu, vai līdzekļi ir izlietoti pareizi; 

9. pauž nožēlu par to, ka daudzām dalībvalstīm vēl ir jāievieš īpaši noteikumi par trauksmes 

cēlēju aizsardzību, neraugoties uz būtisko nepieciešamību aizsargāt trauksmes cēlējus 

korupcijas novēršanā un apkarošanā un neraugoties uz to, ka ANO Pretkorupcijas 

konvencijas 33. pantā ir iekļauts ieteikums par trauksmes cēlēju aizsardzību; 

10. atgādina, ka Komisijas Direktīvā 2015/2392 ir noteiktas ziņošanas procedūras, 

dokumentēšanas prasības un trauksmes cēlēju aizsardzības pasākumi; uzsver, ka ir svarīgi 

garantēt, lai trauksmes cēlēji varētu ziņot par pārkāpumiem konfidenciāli un lai pienācīgi 

un pilnīgi tiktu aizsargāta viņu anonimitāte, tostarp arī digitālā vidē, bet pauž nožēlu par 

to, ka tā ir viena daļa no dažiem nozaru tiesību aktiem, kuros ir ietverti noteikumi par 

trauksmes cēlējiem; 

11. aicina Komisiju izveidot ES tiesisko regulējumu par trauksmes cēlēju aizsardzību, lai 

uzlabotu viņu aizsardzību dalībvalstīs; 

12. mudina Komisiju izvērtēt paraugpraksi, ko sniedz trauksmes cēlēju programmas, kuras jau 

ir ieviestas daudzās valstīs visā pasaulē; vērš uzmanību uz to, ka dažās jau ieviestajās 

sistēmās trauksmes cēlējiem tiek piedāvāts finansiāls atalgojums (piemēram, procentuāla 

daļa no piemērotajām sankcijām); uzskata — kaut arī saistībā ar šo ir jānodrošina rūpīga 

pārvaldība, lai izvairītos no iespējamām ļaunprātīgām darbībām, šāds atalgojums var būt 

svarīgs ienākumu avots personām, kas trauksmes celšanas dēļ ir zaudējušas darbu; 

13. aicina dalībvalstis neparedzēt trauksmes cēlējiem kriminālatbildību par to, ka viņi ir 

izpauduši informāciju par nelikumīgām darbībām vai pārkāpumiem, kas kaitē ES finanšu 

interesēm; 

14. pauž nožēlu, ka Komisija no ziņojuma par korupciju dalībvalstīs ir nolēmusi izņemt 

nodaļu par ES iestādēm, un attiecīgi aicina Komisiju nodaļu par šo svarīgo jautājumu 

atkal iekļaut ziņojumā; 

15. aicina visas ES iestādes ņemt vērā Ombuda 2014. gada 24. jūlija pašiniciatīvas ziņojumu, 

kurš izstrādāts saskaņā ar jauno Civildienesta noteikumu 22. panta c) apakšpunktu un kurā 

visas ES struktūras tiek aicinātas ieviest brīdināšanas mehānismus ētikas jomā un pieņemt 

tiesisko regulējumu trauksmes celšanas jomā, tieši pamatojoties uz iekšējiem Ombuda 

biroja noteikumiem; atkārtoti pauž apņemšanos šādi rīkoties; 

16. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt un ieviest konkrētas politikas nostādnes un 

programmas, lai veicinātu izpratni par trauksmes cēlēju sociālo nozīmi saistībā ar 

godprātības principa ievērošanas nodrošināšanu, pamattiesību un tiesiskuma pārkāpumu 

atklāšanu un izvairīšanos no varas ļaunprātīgas izmantošanas sabiedrībā; 

17. prasa izveidot pieejamus, drošus un tiešus saziņas kanālus, kas sniegtu iespēju dalīties 

informācijā par iespējamiem pārkāpumiem, kuri ietekmē ES finanšu intereses, vienlaikus 

nodrošinot konfidencialitāti gadījumos, kas saistīti ar šādu informāciju un trauksmes 

cēlējiem; 
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18. uzskata — lai izvairītos no jebkādiem interešu konfliktiem, kas varētu pasliktināt 

sabiedrības iespaidu par ES iestādēm, Komisijai būtu ātri jāpārskata Komisāru rīcības 

kodekss, palielinot tā pārredzamību un pielāgojot to Līguma noteikumiem. 
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