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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

A. tā kā viena no pamatvērtībām, pamatojoties uz kurām ir dibināta ES, ir demokrātijas, 

tiesiskas valsts principa un pamattiesību ievērošana, kā tas ir teikts Līguma par Eiropas 

Savienību (LES) 2. pantā un Pamattiesību hartā, un tā kā vārda brīvība un tiesības uz labu 

pārvaldību ir nepārprotami garantēta attiecīgi šīs hartas 11. pantā un 41. pantā; 

B. tā kā kopš 2014. gada 1. janvāra visās ES iestādēs ir pieprasīts ieviest iekšējus noteikumus 

par tādu trauksmes cēlēju aizsardzību, kas ir ES amatpersonas, saskaņā ar Civildienesta 

noteikumu 22.a, 22.b un 22.c pantu; 

C. tā kā trauksmes cēlēji izdara neatsveramu pakalpojumu visai sabiedrībai, viņiem ir ļoti 

liela nozīme un loma demokrātijas un vispārējo interešu aizsardzībā, viņi ir snieguši 

būtisku ieguldījumu tādās lietās kā LuxLeaks, SwissLeaks, WikiLeaks un Panamas 

dokumentu skandāls, un tā kā viņi ir uzskatāmi par būtisku informācijas avotu, cīnoties 

pret noziedzību, korupciju un citiem publiskā un privātā sektorā izdarītiem noziedzīgiem 

nodarījumiem, kā to vairākkārt ir atzinis Parlaments un starptautiskās organizācijas, 

piemēram, Eiropas Padome, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) 

un ANO; tā kā visas šīs organizācijas ir apliecinājušas vajadzību aizsargāt trauksmes 

cēlējus; tā kā efektīva trauksmes cēlēju aizsardzība sekmētu papildus tam iekšējā tirgus 

efektivitāti, pastiprinātu iedzīvotāju uzticību ES un sniegtu fundamentālu ieguldījumu 

sabiedriskas pārskatatbildības un integritātes kultūras veidošanā publiskās un privātās 

iestādēs; 

D. tā kā patlaban trauksmes cēlēji un viņu ģimenes locekļi bieži vien savas sniegtās 

informācijas dēļ cieš no negatīvām sekām un represijām, kļūst par sociālās atstumšanas un 

stigmatizācijas upuriem, un nereti zaudē darbu; tā kā saskaņā ar ESAO datiem vairāk nekā 

vienā trešdaļā organizāciju, kurās ir ieviesti ziņošanas mehānismi, nav rakstiskas politikas 

par denunciantu aizsardzību pret represijām vai tāda nav zināma; tā kā daudzās 

jurisdikcijās un jo īpaši privātajā sektorā darbiniekiem liek apņemties ievērot 

konfidencialitāti attiecībā uz zināmu informāciju, kā rezultātā trauksmes cēlējus var sodīt 

ar disciplinārām sankcijām par to, ka viņi ir to izpauduši ārpus savas organizācijas; 

E. tā kā pašreiz ES spēkā esošā trauksmes cēlēju aizsardzība lielā mērā ir neatbilstoša, 

nozariski saskaldīta un katrā dalībvalstī atšķirīga un dažos gadījumos tās nav vispār un tā 

kā šāda situācija cita starpā negatīvi ietekmē ES politiku un Savienības finanšu intereses; 

tā kā ES tiesībās, kurās ir noteikti īpaši noteikumi par nacionālo drošību, terorisma 

apkarošanu un cīņu pret organizēto noziedzību, jau ir iekļautas atsevišķas normas, kas 

aizsargā trauksmes cēlējus pret represijām, taču vēl nav pieņemti horizontālie tiesību akti, 

kas būtu jāievēro visām publiskajām un privātajām struktūrām, kas nozīmē to, ka tās bieži 

vien izrādās neefektīvas un to piemērošanas rezultātā tiek pieļauta diskriminācija un rodas 

likumu apiešanas iespējas; konstatē, ka lielākā daļa ES dalībvalstu ir ratificējušas ANO 

Pretkorupcijas konvenciju, saskaņā ar kuru pienācīgas un efektīvas aizsardzības 

nodrošināšana ir obligāta; 

F. tā kā trauksmes cēlēju aizsardzība būtu jānodrošina, to nosakot likumā, un jāpastiprina 
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visā Eiropas Savienībā, ja viņu rīcības mērķis ir aizsargāt publiskās intereses, rīkojoties 

labā ticībā, kā tas ir noteikts Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā; 

G. tā kā Eiropas Ombuda birojam ir noteikta precīza kompetence izskatīt ES iedzīvotāju 

sūdzības par administrācijas kļūmēm ES iestādēs, taču tam pašam nav nekādu pilnvaru 

attiecībā uz trauksmes cēlēju aizsardzību, 

1. konstatē, ka tikai dažas dalībvalstis ir iesniegušas pietiekami izstrādātās trauksmes cēlēju 

aizsardzības sistēmas; aicina minētās dalībvalstis, kuras vēl nav savās tiesībās ieviesušas 

trauksmes cēlēju aizsardzības principus, to darīt pēc iespējas ātrāk; 

2. uzsver, ka gan trauksmes cēlējiem, gan iesaistītajām privātajām un publiskajām 

struktūrām ir jānodrošina to tiesību juridiska aizsardzība, kas ir nostiprinātas ES 

Pamattiesību hartā un dalībvalstu tiesību normās; 

3. uzskata, ka, ņemot vērā trauksmes cēlēju neatsveramo nozīmi sabiedrības interešu 

aizstāvībā, cilvēkiem, kas pauž informāciju (gan konfidenciālu, gan citu) par 

iespējamajām nelikumībām, pārkāpumiem vai sabiedrības interešu apdraudējumu, ir 

obligāti jānodrošina pienācīga viņu fiziskā un morālā neaizskaramība, jāaizsargā viņu 

iztikas līdzekļi un karjeras, pasargājot viņus pret represijām, tostarp administratīvu, civilu 

un kriminālu tiesvedību, un vajadzības gadījumā nodrošinot viņiem iespējas saņemt 

tiesisku palīdzību un psiholoģisku atbalstu; uzsver, ka, ja trauksmes cēlējs ir attiecīgās 

organizācijas darbinieks vai viņš var ciest zaudējumus tās puses rīcības dēļ, par kuru viņš 

ir sniedzis ziņas, minētajiem aizsardzības pasākumiem ir jābūt stingrākiem, jo trauksmes 

cēlējs var nonākt neaizsargātā un grūtā situācijā, kurā viņam ir vajadzīgi papildu finanšu 

un juridiskie līdzekļi; uzskata, ka pierādīšanas slogs ir jāapgriež otrādi, proti, tas, ka 

jebkādas izmaiņas vai represijas nav saistītas ar informācijas aizsargāto sniegšanu, ir 

jāpierāda darba devējam; 

4. aicina Komisiju un dalībvalstis trauksmes cēlējiem noteikt augstāko iespējamo 

konfidencialitātes līmeni, tostarp digitālā vidē, un ļaut viņiem piedalīties standarta 

procedūrā, vienlaikus garantējot tiesības ziņot tieši, izmantojot ārējus kanālus smagu 

pārkāpumu gadījumā vai gadījumā, kad iekšējie kanāli ir vai nu neefektīvi, vai nu 

kontrproduktīvi; 

5. prasa, lai Komisija izpētītu paraugpraksi, kas pasaules līmenī tiek īstenota trauksmes 

cēlēju aizsardzības jomā un, pamatojoties uz šo paraugpraksi, īstenotu holistisku pieeju 

saskaņā ar subsidiaritātes principu, ātri ieviešot tiesību akta priekšlikumu kopīgam 

normatīvam regulējumam, ar ko nodrošinātu augstu aizsardzības pakāpi visu nozaru 

līmenī — gan publiskā, gan privātā jomā, vienlaikus nodrošinot to, ka dalībvalstīm ir 

tiesības likumdošanas ceļā panākt stingrāku aizsardzību; atkārtoti izsaka aicinājumu 

iesniegt horizontālo tiesību aktu priekšlikumus līdz 2017. gada beigām; aicina Komisiju 

apsvērt trauksmes cēlēju aizsardzības modeli, saskaņā ar kuru iestādes nedrīkst censties 

atklāt trauksmes cēlēju identitāti; 

6. atgādina, ka Līgumos ir noteikti vairāki juridiskie pamati, kas būtu jāizskata, lai Savienība 

varētu rīkoties šajā jomā, piemēram, LESD 114. pants par dalībvalstu tiesību aktu 

tuvināšanu attiecībā uz iekšējā tirgus darbību un 153. panta 2. punkta b) apakšpunktu par 

darba apstākļu aizsardzību, lai ieviestu visaptverošu un horizontālu direktīvu par 

saskaņotiem trauksmes cēlēju aizsardzības minimuma nosacījumiem; 
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7. uzsver, ka kopīgajā normatīvajā regulējumā ir jāietver plaša un precīza juridiskā 

trauksmes cēlēju definīcija, kas aptvertu plašu darba tiesisko attiecību loku, un jāparedz 

informācijas atklāšana par nelikumīgām un aplamām darbībām vai tādām, kas apdraud 

sabiedriskās intereses, un ka tajā ir arī jāapzina līdzekļi, kā nodrošināt aizsardzību pret 

nepamatotu tiesisko vajāšanu un represijām, un pamudinājumi, ar kuriem stimulē 

trauksmes cēlējus sekmēt nebūšanu uzrādīšanu; uzstāj, ka šādu aizsardzību nedrīkst 

attiecināt uz personām, kas rīkojas pret vispārējām interesēm, piemēram, atklājot 

informāciju, tikai lai gūtu personīgu labumu, spiegotu, veiktu viltus pasākumus, īstenotu 

hibrīdkaru, sabotētu vai piekoptu jebkuru organizētās noziedzības formu; tomēr konstatē, 

ka šāda aizsardzība ir papildus tam jānodrošina arī attiecībā uz personām, kas ir 

apsūdzētas minēto nelikumību izdarīšanā — gan privātā, gan publiskā sektorā, tostarp, 

piemēram, jāaizsargā procesuālās tiesības, ar kurām īsteno aizliegumu izvirzīt viltus 

apsūdzības vai celt neslavu; uzsver, ka trauksmes cēlēju ziņojumi ir jāizskata ātri un 

nopietni un ka gan trauksmes cēlējiem, gan visām personām, kuras skar informācijas 

atklāšana, ir jāvar izvirzīt papildu argumentus un pierādījumus, kamēr notiek izmeklēšana; 

8. atgādina, ka, kamēr tas nav panākts, pašreizējās ES tiesības ir pienācīgi jāpiemēro gan ES 

iestādēm, gan dalībvalstīm un ka tās ir jāinterpretē pēc iespējas par labu tādu trauksmes 

cēlēju aizsardzībai, kas iestājas par sabiedrības interesēm; uzsver, ka trauksmes cēlēju 

aizsardzība jau ir atzīta kā svarīgs mehānisms, ar ko nodrošina ES tiesību efektīvu 

aizsardzību; tādēļ aicina dalībvalstis atturēties no tādu trauksmes cēlēju rīcības 

kriminalizācijas, kas atklāj informāciju sabiedrības interesēs; 

9. aicina visas ES iestādes un struktūras kalpot par paraugu, veicot visaptverošas un 

efektīvas turpmākās darbības, kas tiek īstenotas, reaģējot uz Ombuda 2014. gada 24. jūlija 

patstāvīgo ziņojumu, kura pamatā ir Civildienesta noteikumu 22. pants, kurā ir paredzēta 

iekšējo pasākumu ieviešana nolūkā aizsargāt trauksmes cēlējus, kas iestājas par 

sabiedrības interesēm; 

10. aicina dalībvalstis izveidot pārredzamus un precīzus ziņošanas kanālus, paredzot precīzus 

un drošus ziņošanas protokolus, ar kuriem nodrošina konfidencialitāti, izveidot 

neatkarīgas dalībvalstu iestādes, kas nodrošinātu tādu trauksmes cēlēju aizsardzību, kas 

rīkojas sabiedrības interesēs, un izvērtēt iespējas tām piešķirt īpašus līdzekļus, ar kuriem 

minētos trauksmes cēlējus atbalsta; uzskata, ka neatkarīgas struktūras izveide varētu 

palīdzēt dalībvalstīm koordinēt savu rīcību un ka tā varētu būt īpaši noderīga, pārvaldot 

pārrobežu lietas; 

11. mudina dalībvalstis un ES iestādes sekmēt tās ievērojamās nozīmes atzīšanas kultūru, 

kāda trauksmes cēlējiem ir sabiedrībā, tostarp, īstenojot informēšanas kampaņas; jo īpaši 

aicina Komisiju likt priekšā visaptverošu plānu par šo jautājumu; uzskata par 

nepieciešamu sabiedriskā sektorā un darbvietās sekmēt ētikas kultūru, lai sadarbībā ar 

arodbiedrībām izceltu darbinieku izpratnes veidošanas nozīmi par spēkā esošo trauksmes 

celšanas regulējumu; 

12. aicina Komisiju rīkot sabiedrisku apspriešanos, lai lūgtu ieinteresētajām personām 

izteikties par ziņošanas mehānismiem un noskaidrot iespējamos dalībvalstu līmenī 

pastāvošos procesuālos trūkumus; uzskata, ka sabiedriskās apspriešanas rezultāti kalpos 

par vērtīgu ieguldījumu Komisijas darbā, tai izstrādājot iespējamo priekšlikumu par 

trauksmes cēlēju aizsardzību nākotnē. 
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