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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul pentru aviz al Comisiei ECON salută pe deplin această propunere a Comisiei 
privind protecția avertizorilor pe întreg teritoriul UE, solicitată de Parlament cu mult timp în 
urmă, printre altele în raportul Comisiei PANA și în precedentul raport din proprie inițiativă 
al Comisiei JURI, la care a contribuit și ECON.

De asemenea, propunerea are la bază măsurile sectoriale de protecție a avertizorilor pe care 
ECON le-a introdus în actele legislative precedente, cum ar fi Directiva privind combaterea 
spălării banilor (AMLD4-5) și Regulamentul privind abuzul de piață (MAR).

Prin amendamentele sale, raportorul pentru aviz al Comisiei ECON urmărește

• să îmbunătățească definiția (articolul 3)
• să extindă domeniul de aplicare al drepturilor lucrătorilor (articolul 1)
• să asigure sprijinul material (articolul 15)
• să elimine considerentul 21
• să introducă ideea că un avertizor nu poate înlocui capacitatea operațională a 

serviciilor de supraveghere de stat
• să introducă un mecanism clar pentru atribuirea unui statut avertizorilor, pentru 
certitudine juridică
• să introducă posibilitatea de anonimat
• să faciliteze utilizarea canalelor externe, fără să se treacă prin canalele interne

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoanele care lucrează pentru o 
organizație sau sunt în contact cu aceasta în 
contextul activităților lor profesionale sunt 
deseori primele care află despre amenințări 
sau prejudicii aduse interesului public, 
apărute în acest context. Prin „avertizarea 
în interes public”, aceste persoane joacă un 
rol esențial în demascarea și prevenirea 
încălcărilor legii și în garantarea bunăstării 
societății. Cu toate acestea, potențialii 
avertizori sunt adesea descurajați să 
semnaleze preocupările sau suspiciunile lor 

(1) Persoanele care lucrează pentru o 
organizație sau sunt în contact cu aceasta în 
contextul activităților lor profesionale sunt 
deseori primele care află despre amenințări 
sau prejudicii aduse interesului public, 
apărute în acest context. Obiectivul 
prezentei directive constă în crearea unui 
climat de încredere care să permită 
avertizorilor să raporteze încălcările legii, 
abaterile și amenințările la adresa 
interesului public pe care le constată sau 
le suspectează. Prin „avertizarea în interes 
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de teama unor represalii. public”, aceste persoane joacă un rol 
esențial în demascarea și prevenirea 
încălcărilor legii și în garantarea bunăstării 
societății. Cu toate acestea, potențialii 
avertizori sunt adesea descurajați să 
semnaleze preocupările sau suspiciunile lor 
de teama unor represalii sau a unor 
consecințe juridice, sau din cauza lipsei 
de încredere în utilitatea raportării.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La nivelul Uniunii, raportările 
avertizorilor reprezintă o componentă în 
amonte pentru asigurarea respectării 
dreptului Uniunii: acestea alimentează 
sistemele naționale și europene de 
asigurare a respectării legislației cu 
informații care permit detectarea, 
cercetarea și urmărirea penală eficace a 
încălcărilor dreptului Uniunii.

(2) La nivelul Uniunii, raportările 
avertizorilor reprezintă o componentă în 
amonte pentru asigurarea respectării 
dreptului Uniunii: acestea alimentează 
sistemele naționale și europene de 
asigurare a respectării legislației cu 
informații care permit adesea detectarea, 
cercetarea și urmărirea penală eficace a 
încălcărilor dreptului Uniunii.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În anumite domenii de politică, 
încălcările dreptului Uniunii pot cauza 
prejudicii grave interesului public, în 
sensul că pot crea riscuri semnificative 
pentru bunăstarea societății. Atunci când 
sunt identificate deficiențe în materie de 
asigurare a respectării legii în domeniile 
respective, iar avertizorii se află într-o 
poziție privilegiată pentru a divulga 
încălcările observate, este necesar să se 
consolideze asigurarea respectării legii prin 
garantarea unei protecții eficace a 
avertizorilor împotriva represaliilor și prin 

(3) Încălcările dreptului Uniunii pot 
cauza prejudicii grave interesului public, în 
sensul că pot crea riscuri semnificative 
pentru bunăstarea societății. Atunci când 
sunt identificate deficiențe în materie de 
asigurare a respectării legii, iar avertizorii 
se află într-o poziție privilegiată pentru a 
divulga astfel de încălcări, este necesar să 
se consolideze asigurarea respectării legii 
prin garantarea unei protecții eficace a 
avertizorilor împotriva represaliilor și să se 
asigure existența unor canale de raportare 
eficace.
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introducerea unor canale de raportare 
eficace.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin urmare, ar trebui să se aplice 
standarde comune minime care să asigure o 
protecție eficace a avertizorilor în actele și
domeniile de politică în care i) este necesar 
să se consolideze asigurarea respectării 
legii; ii) subraportarea de către avertizori 
este un factor esențial care afectează 
asigurarea respectării legii și (iii) 
încălcarea dreptului Uniunii aduce 
prejudicii grave interesului public.

(5) Prin urmare, ar trebui să se aplice 
standarde comune minime care să asigure o 
protecție eficace a avertizorilor doar în 
actele, domeniile de politică și statele 
membre în care există dovezi că i) este 
necesar să se consolideze asigurarea 
respectării legii; ii) subraportarea de către 
avertizori este un factor esențial care 
afectează asigurarea respectării legii și (iii) 
încălcarea dreptului Uniunii aduce 
prejudicii grave interesului public.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Protecția avertizorilor este necesară 
pentru a îmbunătăți asigurarea respectării 
dreptului Uniunii privind achizițiile 
publice. În plus față de imperativul de a 
preveni și a detecta frauda și corupția în 
contextul execuției bugetului UE, inclusiv 
în materie de achiziții, este necesar să se 
abordeze problema asigurării insuficiente a 
respectării normelor privind achizițiile 
publice de către autoritățile publice 
naționale și de către anumiți operatori de 
utilități publice atunci când achiziționează 
bunuri, lucrări și servicii. Încălcarea
acestor norme creează denaturări ale 
concurenței, sporește costurile aferente 
activității comerciale, aduce atingere 
intereselor investitorilor și ale acționarilor 
și, în ansamblu, reduce atractivitatea pentru 

(6) Protecția avertizorilor este necesară 
pentru a îmbunătăți asigurarea respectării 
dreptului Uniunii privind achizițiile 
publice. În plus față de imperativul de a 
preveni și a detecta frauda și corupția în 
contextul execuției bugetului UE, inclusiv 
în materie de achiziții, este necesar să se 
abordeze problema asigurării insuficiente a 
respectării normelor privind achizițiile 
publice de către autoritățile publice 
naționale și de către anumiți operatori de 
utilități publice atunci când achiziționează 
bunuri, lucrări și servicii. Încălcarea 
acestor norme creează denaturări ale 
concurenței, sporește costurile aferente 
activității comerciale, aduce atingere 
intereselor investitorilor și ale acționarilor 
și, în ansamblu, reduce atractivitatea pentru 
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investiții și creează condiții de concurență 
inechitabile pentru toate întreprinderile din 
Europa, afectând astfel buna funcționare a 
pieței interne.

investiții și creează condiții de concurență 
inechitabile pentru toate întreprinderile din 
Europa, afectând astfel buna funcționare a
pieței interne. De asemenea, trebuie să se 
acorde atenție protejării celor care 
raportează utilizarea necorespunzătoare și 
abaterile în ceea ce privește bugetul și 
instituțiile UE.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Un regim de protecție a 
persoanelor care raportează încălcări ale 
dreptului Uniunii nu înlocuiește nici 
necesitatea de a consolida mijloacele de 
supraveghere din fiecare stat membru și 
structurile publice ale acestora, care 
trebuie să fie din ce în ce mai capabile să 
combată frauda fiscală și spălarea 
banilor, nici necesitatea de a participa la 
cooperarea internațională în aceste 
domenii.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În domeniul serviciilor financiare, 
valoarea adăugată a protecției avertizorilor 
a fost deja recunoscută de către legiuitorul 
Uniunii. În urma crizei financiare, care a 
dezvăluit deficiențe grave în asigurarea 
respectării normelor relevante, au fost 
introduse măsuri de protecție a 
avertizorilor într-un număr semnificativ de 
instrumente legislative în acest domeniu34. 
În special, în contextul cadrului prudențial 
aplicabil instituțiilor de credit și firmelor 
de investiții, Directiva 2013/36/UE35

(7) În domeniul serviciilor financiare, 
valoarea adăugată a protecției sectoriale a 
avertizorilor a fost deja recunoscută de 
către legiuitorul Uniunii. În urma crizei 
financiare, care a dezvăluit deficiențe grave 
în asigurarea respectării normelor 
relevante, au fost introduse măsuri de 
protecție a avertizorilor într-un număr 
semnificativ de instrumente legislative în 
acest domeniu34. În special, în contextul 
cadrului prudențial aplicabil instituțiilor de 
credit și firmelor de investiții, Directiva 
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prevede protecția avertizorilor, care 
vizează și Regulamentul (UE) nr. 575/2013 
privind cerințele prudențiale pentru 
instituțiile de credit și societățile de 
investiții.

2013/36/UE35 prevede protecția 
avertizorilor, care vizează și Regulamentul 
(UE) nr. 575/2013 privind cerințele 
prudențiale pentru instituțiile de credit și 
societățile de investiții. Cu toate acestea, o 
serie de cazuri cu vizibilitate mare în care 
sunt implicate instituții financiare 
europene au arătat că protejarea 
avertizorilor la nivelul întregii game de 
instituții financiare rămâne în continuare 
nesatisfăcătoare și că teama de represalii 
atât din partea angajatorilor, cât și a 
autorităților împiedică încă avertizorii să 
facă publice informații privind încălcarea 
legilor.

_________________ _________________

34 Comunicarea din 8.12.2010 intitulată 
„Consolidarea regimurilor de sancțiuni în 
sectorul serviciilor financiare”.

34 Comunicarea din 8.12.2010 intitulată 
„Consolidarea regimurilor de sancțiuni în 
sectorul serviciilor financiare”.

35Directiva 2013/36/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
cu privire la accesul la activitatea 
instituțiilor de credit și supravegherea 
prudențială a instituțiilor de credit și a 
firmelor de investiții, de modificare a 
Directivei 2002/87/CE și de abrogare a 
Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE 
(JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

35Directiva 2013/36/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
cu privire la accesul la activitatea 
instituțiilor de credit și supravegherea 
prudențială a instituțiilor de credit și a 
firmelor de investiții, de modificare a 
Directivei 2002/87/CE și de abrogare a 
Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE 
(JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Importanța protecției avertizorilor 
în ceea ce privește prevenirea și 
descurajarea încălcărilor normelor Uniunii 
privind siguranța transporturilor care pot 
periclita viața oamenilor a fost deja 
recunoscută în instrumentele sectoriale ale 
Uniunii din domeniul siguranței aviației38

și al siguranței transporturilor maritime39, 
care prevăd măsuri adaptate de protecție a 
avertizorilor, precum și canale de raportare 
specifice. Aceste instrumente includ, de 

(9) Importanța protecției avertizorilor 
în ceea ce privește prevenirea și 
descurajarea încălcărilor normelor Uniunii 
privind siguranța transporturilor care pot 
periclita viața oamenilor a fost deja 
recunoscută în instrumentele sectoriale ale 
Uniunii din domeniul siguranței aviației38

și al siguranței transporturilor maritime39, 
care prevăd măsuri adaptate de protecție a 
avertizorilor, precum și canale de raportare 
specifice. Aceste instrumente includ, de 
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asemenea, protecția împotriva represaliilor 
a lucrătorilor care raportează propriile 
greșeli neintenționate (așa-numita „cultură 
justă”). Este necesar să se completeze 
elementele existente ale protecției 
avertizorilor în aceste două sectoare, 
precum și să se asigure o astfel de protecție 
pentru a consolida asigurarea respectării 
standardelor de siguranță pentru alte 
moduri de transport, și anume transportul 
rutier și feroviar.

asemenea, protecția împotriva represaliilor 
a lucrătorilor care raportează propriile 
greșeli neintenționate (așa-numita „cultură 
justă”). Este necesar să se completeze 
elementele existente ale protecției 
avertizorilor în aceste două sectoare, 
precum și să se asigure o astfel de protecție 
pentru a consolida fără întârziere 
asigurarea respectării standardelor de 
siguranță pentru alte moduri de transport, și 
anume transportul rutier și feroviar.

_________________ _________________

38 Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 3 aprilie 2014 privind raportarea, 
analiza și acțiunile subsecvente cu privire 
la evenimentele de aviație civilă (JO L 122, 
p. 18).

38 Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 3 aprilie 2014 privind raportarea, 
analiza și acțiunile subsecvente cu privire 
la evenimentele de aviație civilă (JO L 122, 
p. 18).

39 Directiva 2013/54/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 noiembrie 
2013 privind anumite responsabilități ale 
statului de pavilion referitoare la 
respectarea și asigurarea aplicării 
Convenției privind munca în domeniul 
maritim (JO L 329, p. 1), Directiva 
2009/16/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
controlul statului portului (JO L 131, p. 
57).

39 Directiva 2013/54/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 noiembrie 
2013 privind anumite responsabilități ale 
statului de pavilion referitoare la 
respectarea și asigurarea aplicării 
Convenției privind munca în domeniul 
maritim (JO L 329, p. 1), Directiva 
2009/16/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
controlul statului portului (JO L 131, p. 
57).

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Colectarea de elemente de probă, 
detectarea și combaterea infracțiunilor 
ecologice și a comportamentelor ilegale 
împotriva protecției mediului continuă să 
fie o provocare și trebuie să fie consolidate, 
după cum s-a recunoscut în Comunicarea 
Comisiei intitulată „Acțiuni ale UE în 
vederea îmbunătățirii conformării cu 
legislația de mediu și a guvernanței de 
mediu” din 18 ianuarie 201840. Doar un 

(10) Colectarea de elemente de probă, 
detectarea și combaterea infracțiunilor 
ecologice și a comportamentelor ilegale 
împotriva protecției mediului continuă, din 
nefericire, să fie o provocare și trebuie să 
fie consolidate, după cum s-a recunoscut în 
Comunicarea Comisiei intitulată „Acțiuni 
ale UE în vederea îmbunătățirii 
conformării cu legislația de mediu și a 
guvernanței de mediu” din 18 ianuarie 
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singur instrument sectorial referitor la 
protecția mediului41 prevede în prezent 
norme de protecție a avertizorilor, însă 
introducerea unei astfel de protecții pare 
necesară pentru a se asigura respectarea 
eficace a acquis-ului Uniunii în domeniul 
mediului, ale cărui încălcări pot aduce 
prejudicii grave interesului public, cu 
efecte care s-ar putea repercuta dincolo de 
frontierele naționale. Acest lucru este, de 
asemenea, relevant în cazul în care 
produsele nesigure pot produce daune de 
mediu.

201840. Doar un singur instrument sectorial 
referitor la protecția mediului41 prevede în 
prezent norme de protecție a avertizorilor, 
însă introducerea unei astfel de protecții 
pare necesară pentru a se asigura 
respectarea eficace a acquis-ului Uniunii în 
domeniul mediului, ale cărui încălcări pot 
aduce prejudicii grave interesului public, 
cu efecte care s-ar putea repercuta dincolo 
de frontierele naționale. Acest lucru este, 
de asemenea, relevant în cazul în care 
produsele nesigure pot produce daune de 
mediu.

_________________ _________________

40 COM (2018) 10 final. 40 COM (2018)0010.

41 Directiva 2013/30/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iunie 2013 
privind siguranța operațiunilor petroliere și 
gaziere offshore (JO L 178, p. 66).

41 Directiva 2013/30/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iunie 2013 
privind siguranța operațiunilor petroliere și 
gaziere offshore (JO L 178, p. 66).

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Protecția vieții private și a datelor 
cu caracter personal este un alt domeniu în 
care avertizorii se află într-o poziție 
privilegiată pentru a divulga încălcări ale 
dreptului Uniunii care pot afecta grav 
interesul public. Considerații similare se 
aplică în cazul încălcărilor Directivei 
privind securitatea rețelelor și a sistemelor 
informatice45, care introduce notificarea 
incidentelor (inclusiv a celor care nu 
compromit datele cu caracter personal) și 
cerințe de securitate pentru entitățile care 
furnizează servicii esențiale în mai multe 
sectoare (de exemplu, energie, sănătate, 
transporturi, servicii bancare etc.), precum 
și pentru furnizorii de servicii digitale 
fundamentale (de exemplu, servicii de 
cloud). Raportările transmise de avertizori 
în acest domeniu sunt deosebit de 
importante pentru a preveni incidentele de 

(14) Protecția vieții private și a datelor 
cu caracter personal este un alt domeniu în 
care avertizorii se află într-o poziție 
privilegiată pentru a divulga încălcări ale 
dreptului Uniunii care pot afecta grav 
interesul public. Considerații similare se 
aplică în cazul încălcărilor Directivei 
privind securitatea rețelelor și a sistemelor 
informatice45, care introduce notificarea 
incidentelor (inclusiv a celor care nu 
compromit datele cu caracter personal) și 
cerințe de securitate pentru entitățile care 
furnizează servicii esențiale în mai multe 
sectoare (de exemplu, energie, sănătate, 
transporturi, servicii bancare etc.), precum 
și pentru furnizorii de servicii digitale 
fundamentale (de exemplu, servicii de 
cloud). Raportările transmise de avertizori 
în acest domeniu sunt deosebit de 
importante pentru a preveni incidentele de 



PE625.343v02-00 10/43 AD\1163252RO.docx

RO

securitate care ar afecta principalele 
activități economice și sociale și serviciile 
digitale utilizate pe scară largă. Aceasta 
contribuie la asigurarea continuității 
serviciilor care sunt esențiale pentru buna 
funcționare a pieței interne și pentru 
bunăstarea societății.

securitate care ar afecta principalele 
activități economice și sociale și serviciile 
digitale utilizate pe scară largă. Aceasta 
contribuie la asigurarea continuității 
serviciilor care sunt esențiale pentru buna 
funcționare a pieței interne și pentru 
bunăstarea societății.

_________________ _________________

45 Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un 
nivel comun ridicat de securitate a rețelelor 
și a sistemelor informatice în Uniune.

45 Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un 
nivel comun ridicat de securitate a rețelelor 
și a sistemelor informatice în Uniune.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Anumite acte ale Uniunii, în special 
în domeniul serviciilor financiare, cum ar fi 
Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind 
abuzul de piață49 și Directiva de punere în 
aplicare (UE) 2015/2392 a Comisiei, 
adoptată pe baza regulamentului sus-
menționat50, conțin deja norme detaliate 
privind protecția avertizorilor. Aceste acte 
legislative existente ale Uniunii, inclusiv 
lista menționată în partea II din anexă, ar 
trebui completate prin prezenta directivă, 
astfel încât aceste instrumente să fie 
aliniate pe deplin la standardele minime 
prevăzute de directivă, menținând, 
totodată, eventualele caracteristici specifice 
pe care le prevăd, în funcție de sectoarele 
relevante. Acest lucru este deosebit de 
important pentru a determina care dintre 
entitățile juridice din domeniul serviciilor 
financiare, al prevenirii spălării banilor și
al finanțării terorismului sunt în prezent 
obligate să instituie canale interne de 
raportare.

(18) Anumite acte ale Uniunii, în special 
în domeniul serviciilor financiare, cum ar fi 
Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind 
abuzul de piață49 și Directiva de punere în 
aplicare (UE) 2015/2392 a Comisiei, 
adoptată pe baza regulamentului sus-
menționat50, conțin deja norme detaliate 
privind protecția avertizorilor. Aceste acte 
legislative existente ale Uniunii, inclusiv 
lista menționată în partea II din anexă, ar 
trebui completate prin prezenta directivă, 
astfel încât aceste instrumente să fie 
aliniate pe deplin la standardele minime 
prevăzute de directivă, menținând, 
totodată, eventualele caracteristici specifice 
pe care le prevăd, în funcție de sectoarele 
relevante. Acest lucru este deosebit de 
important pentru a determina care dintre 
entitățile juridice din domeniul serviciilor 
financiare, al prevenirii spălării banilor, al 
punerii adecvate în aplicare a Directivei 
2011/7/UE privind întârzierea efectuării 
plăților, al finanțării terorismului și al 
criminalității cibernetice sunt în prezent 
obligate să instituie canale interne de 
raportare. Întrucât aceste cazuri implică 
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adesea structuri organizaționale și 
financiare internaționale foarte complexe, 
situate probabil în jurisdicții diferite, ar 
trebui adoptate dispoziții pentru 
instituirea unui punct de contact unificat 
pentru avertizori.

_________________ _________________

49 JO L 173, p. 1. 49 JO L 173, p. 1.

50 Directiva de punere în aplicare (UE) 
2015/2392 a Comisiei din 17 decembrie 
2015 privind Regulamentul (UE) nr. 
596/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește raportarea 
către autoritățile competente a încălcărilor 
efective sau potențiale ale acestui 
regulament (JO L 332, p. 126).

50 Directiva de punere în aplicare (UE) 
2015/2392 a Comisiei din 17 decembrie 
2015 privind Regulamentul (UE) nr. 
596/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește raportarea 
către autoritățile competente a încălcărilor 
efective sau potențiale ale acestui 
regulament (JO L 332, p. 126).

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) De fiecare dată când este adoptat un 
nou act al Uniunii pentru care protecția 
avertizorilor este relevantă și poate 
contribui la asigurarea mai eficace a 
respectării legii, ar trebui să se aibă în 
vedere posibilitatea de a modifica anexa 
la prezenta directivă pentru a include actul 
respectiv în domeniul său de aplicare.

(19) De fiecare dată când este adoptat un 
nou act al Uniunii pentru care protecția 
avertizorilor este relevantă și poate 
contribui la asigurarea mai eficace a 
respectării legii, anexa la prezenta 
directivă ar trebui să fie modificată pentru 
a include actul respectiv în domeniul său 
de aplicare.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere protecției acordate 
angajaților care raportează încălcări ale 
dreptului Uniunii în materie de ocupare a 
forței de muncă. În special, în domeniul 

(20) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere protecției acordate 
angajaților care raportează încălcări ale 
dreptului Uniunii în materie de ocupare a 
forței de muncă. În special, în domeniul 
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securității și al sănătății în muncă, 
articolul 11 din Directiva-cadru 
89/391/CEE impune deja statelor membre 
să se asigure că lucrătorii sau reprezentanții 
acestora nu sunt dezavantajați din cauza 
solicitărilor sau a propunerilor lor adresate 
angajatorilor referitoare la luarea de măsuri 
adecvate pentru a atenua riscurile pentru 
lucrători și/sau pentru a înlătura sursele de 
pericol. Lucrătorii și reprezentanții acestora 
au dreptul de a semnala autorităților 
naționale competente eventuale probleme 
în cazul în care consideră că măsurile luate 
și mijloacele puse la dispoziție de angajator 
nu sunt adaptate scopului de asigurare a
securității și a sănătății publice.

securității și al sănătății în muncă, 
articolul 11 din Directiva-cadru 
89/391/CEE impune deja statelor membre 
să se asigure că lucrătorii sau reprezentanții 
acestora nu sunt dezavantajați din cauza 
solicitărilor sau a propunerilor lor adresate 
angajatorilor referitoare la luarea de măsuri 
adecvate pentru a atenua riscurile pentru 
lucrători și/sau pentru a înlătura sursele de 
pericol. Lucrătorii și reprezentanții acestora 
au dreptul de a semnala autorităților 
naționale sau ale Uniunii Europene 
competente eventuale probleme în cazul în 
care consideră că măsurile luate și 
mijloacele puse la dispoziție de angajator 
nu sunt adaptate scopului de asigurare a 
securității și a sănătății publice.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere protecției securității 
naționale și a altor informații clasificate 
care, conform dreptului Uniunii sau actelor 
cu putere de lege ori dispozițiilor 
administrative în vigoare în statul membru 
în cauză, trebuie să fie protejate, din rațiuni 
de securitate, împotriva accesului 
neautorizat. În special, prezenta directivă 
nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor 
care decurg din Decizia (UE, Euratom) 
2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 
privind normele de securitate pentru 
protecția informațiilor UE clasificate sau 
din Decizia Consiliului din 23 septembrie 
2013 privind normele de securitate pentru 
protecția informațiilor UE clasificate.

(21) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere protecției securității 
naționale și a altor informații clasificate 
care, conform dreptului Uniunii sau actelor 
cu putere de lege ori dispozițiilor 
administrative în vigoare în statul membru 
în cauză, trebuie să fie protejate, din rațiuni 
de securitate, împotriva accesului 
neautorizat. De asemenea, prezenta 
directivă nu ar trebui să aducă atingere 
obligațiilor care decurg din Decizia (UE, 
Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 
martie 2015 privind normele de securitate 
pentru protecția informațiilor UE 
clasificate sau din Decizia Consiliului din 
23 septembrie 2013 privind normele de 
securitate pentru protecția informațiilor UE 
clasificate.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
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Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Protecția ar trebui să se aplice, în 
primul rând, persoanelor care au statutul de 
„lucrători”, în sensul articolului 45 din 
TFUE, astfel cum a fost interpretat de 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene52, și 
anume persoanelor care, pentru o anumită 
perioadă de timp, furnizează servicii pentru 
și sub conducerea altei persoane, în 
schimbul cărora primesc o remunerație. 
Așadar, protecția ar trebui să fie acordată și 
lucrătorilor în cadrul unor raporturi de 
muncă atipice, inclusiv lucrătorilor cu 
fracțiune de normă și lucrătorilor cu 
contract individual de muncă încheiat pe 
perioadă determinată, precum și 
persoanelor care au încheiat un contract de 
muncă sau un raport de muncă cu un agent 
de muncă temporară, acestea fiind tipuri de 
raporturi în care protecția standard 
împotriva tratamentelor inechitabile este 
adesea dificil de aplicat.

(26) Protecția ar trebui să se aplice, în 
primul rând, persoanelor care au statutul de 
„lucrători”, în sensul articolului 45 din 
TFUE, astfel cum a fost interpretat de 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene52, și 
anume persoanelor care, pentru o anumită 
perioadă de timp, furnizează servicii pentru 
și sub conducerea altei persoane, în 
schimbul cărora primesc o remunerație. 
Așadar, protecția ar trebui să fie acordată și 
lucrătorilor în cadrul unor raporturi de 
muncă atipice, inclusiv lucrătorilor cu 
fracțiune de normă și lucrătorilor cu 
contract individual de muncă încheiat pe 
perioadă determinată, precum și 
persoanelor care au încheiat un contract de 
muncă sau un raport de muncă cu un agent 
de muncă temporară, acestea fiind tipuri de 
raporturi în care protecția standard 
împotriva tratamentelor inechitabile este 
adesea dificil de aplicat. Având în vedere 
raportul publicat de Transparency 
International în vara anului 2018, care 
subliniază necesitatea de a proteja și 
avertizorii din instituțiile UE, protecția ar 
trebui extinsă în mod similar și la 
personalul UE.

_________________ _________________

52 Hotărârile din 3 iulie 1986, Lawrie-
Blum, cauza 66/85; din 14 octombrie 2010, 
Union Syndicale Solidaires Isère, cauza C-
428/09; din 9 iulie 2015, Balkaya, cauza C-
229/14; din 4 decembrie 2014, FNV 
Kunsten, cauza C-413/13 și din 17 
noiembrie 2016, Ruhrlandklinik, cauza C-
216/15.

52 Hotărârile din 3 iulie 1986, Lawrie-
Blum, cauza 66/85; din 14 octombrie 2010, 
Union Syndicale Solidaires Isère, cauza C-
428/09; din 9 iulie 2015, Balkaya, cauza C-
229/14; din 4 decembrie 2014, FNV 
Kunsten, cauza C-413/13 și din 17 
noiembrie 2016, Ruhrlandklinik, cauza C-
216/15.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Protecția eficace a avertizorilor 
presupune protejarea și a altor categorii de 
persoane care, deși nu se bazează din punct 
de vedere economic pe activitățile lor 
profesionale, pot suferi totuși represalii 
pentru faptul că demască încălcări. 
Represaliile împotriva voluntarilor și a 
stagiarilor neremunerați se pot manifesta 
prin faptul că nu se mai recurge la 
serviciile lor sau că se prezintă o 
recomandare negativă pentru viitoarea lor 
încadrare în muncă sau prin prejudicierea 
reputației lor.

(28) Protecția eficace a avertizorilor 
presupune protejarea și a altor categorii de 
persoane care, deși nu se bazează din punct 
de vedere economic pe activitățile lor 
profesionale, pot suferi totuși represalii 
pentru faptul că demască încălcări. 
Represaliile împotriva voluntarilor și a 
stagiarilor neremunerați se pot manifesta 
prin faptul că nu se mai recurge la 
serviciile lor sau că se prezintă o 
recomandare negativă pentru viitoarea lor 
încadrare în muncă sau prin prejudicierea 
reputației sau a perspectivelor lor
profesionale.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Protecția ar trebui acordată 
persoanelor care lucrează în entități 
situate în Uniune, dar și persoanelor care 
lucrează în entități europene situate în 
afara teritoriului Uniunii. Aceasta ar 
trebui să se aplice în egală măsură 
funcționarilor, celorlalți agenți și 
stagiarilor instituțiilor, agențiilor și 
organismelor Uniunii.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Este obligația statelor membre să 
identifice autoritățile competente pentru a 
primi și a adopta măsuri subsecvente 
corespunzătoare în urma raportărilor 
referitoare la încălcări care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive. 

(34) Este obligația statelor membre să 
identifice autoritățile competente pentru a 
primi și a adopta măsuri subsecvente 
corespunzătoare în urma raportărilor 
referitoare la încălcări care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive, 
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Acestea pot fi organisme de reglementare 
sau de supraveghere în domeniile vizate, 
agenții responsabile cu asigurarea 
respectării legii, organisme de combatere a 
corupției și ombudsmani. Autoritățile 
desemnate drept competente dispun de 
capacitățile și competențele necesare 
pentru a evalua acuratețea acuzațiilor 
formulate în raportare și pentru a remedia 
încălcările denunțate, inclusiv prin lansarea 
unei anchete, a unei urmăriri penale sau a 
unei acțiuni pentru recuperarea fondurilor 
ori prin adoptarea altor măsuri de 
remediere adecvate, în conformitate cu 
mandatul lor.

să asigure punerea în aplicare adecvată și 
cooperarea deplină, loială și promptă atât 
între autoritățile competente dintr-un stat 
membru în sine, cât și între acestea și 
autoritățile relevante din alte state 
membre. Acestea pot fi organisme de 
reglementare sau de supraveghere în 
domeniile vizate, agenții responsabile cu 
asigurarea respectării legii, organisme de 
combatere a corupției și ombudsmani. 
Autoritățile desemnate drept competente 
dispun, dincolo de capacitățile și 
competențele necesare, și de personal cu 
pregătirea necesară pentru a evalua 
acuratețea acuzațiilor formulate în 
raportare și pentru a remedia încălcările 
denunțate, inclusiv prin lansarea unei 
anchete, a unei urmăriri penale sau a unei 
acțiuni pentru recuperarea fondurilor ori 
prin adoptarea altor măsuri de remediere 
adecvate, în conformitate cu mandatul lor.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru detectarea și prevenirea 
eficace a încălcărilor dreptului Uniunii, 
este crucial ca informațiile relevante să le 
parvină rapid persoanelor aflate cel mai 
aproape de sursa problemei, care sunt cele 
mai în măsură să investigheze și dispun de 
competențe pentru a remedia situația, acolo 
unde este posibil. Aceasta presupune că 
entitățile juridice din sectorul privat și 
public instituie proceduri interne adecvate 
pentru primirea raportărilor și pentru luarea 
de măsuri subsecvente acestora.

(37) Pentru detectarea și prevenirea 
eficace a încălcărilor dreptului Uniunii, 
este crucial ca informațiile relevante să le 
parvină rapid persoanelor aflate cel mai 
aproape de sursa problemei, care sunt cele 
mai în măsură să investigheze și dispun de 
competențe pentru a remedia situația, acolo 
unde este posibil. Aceasta presupune că 
entitățile juridice din sectorul privat și 
public instituie proceduri interne adecvate 
pentru primirea și analizarea raportărilor și 
pentru luarea de măsuri subsecvente 
acestora.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 39
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Scutirea întreprinderilor mici și a 
microîntreprinderilor de obligația de a 
institui canale interne de raportare nu ar 
trebui să se aplice întreprinderilor private 
care își desfășoară activitatea în domeniul 
serviciilor financiare. Întreprinderile în 
cauză ar trebui să aibă în continuare 
obligația de a institui canale interne de 
raportare, în conformitate cu obligațiile 
actuale prevăzute în acquis-ul Uniunii 
privind serviciile financiare.

(39) Scutirea întreprinderilor mici și a 
microîntreprinderilor de obligația de a 
institui canale interne de raportare nu ar 
trebui să se aplice întreprinderilor private 
care își desfășoară activitatea în domeniul 
serviciilor financiare sau în strânsă 
legătură cu acesta. Întreprinderile în cauză 
ar trebui să aibă în continuare obligația de 
a institui canale interne de raportare, în 
conformitate cu obligațiile actuale 
prevăzute în acquis-ul Uniunii privind 
serviciile financiare.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Statele membre ar trebui să se 
asigure că se păstrează o evidență adecvată 
a tuturor raportărilor referitoare la 
încălcări, că fiecare raportare poate fi 
accesată în cadrul autorității competente și 
că informațiile primite prin intermediul 
raportărilor ar putea fi utilizate ca elemente 
de probă în cadrul acțiunilor de asigurare a 
respectării legii, după caz.

(57) Statele membre ar trebui să se 
asigure că se păstrează o evidență adecvată 
a tuturor raportărilor referitoare la 
încălcări, că fiecare raportare poate fi 
accesată în cadrul autorității competente și 
că informațiile primite prin intermediul 
raportărilor ar putea fi utilizate ca elemente 
de probă în cadrul acțiunilor de asigurare a 
respectării legii, după caz, și puse la 
dispoziția altor state membre sau a 
autorităților Uniunii Europene, dacă este 
necesar. Rămâne o responsabilitate atât a 
autorităților transmițătoare, cât și a celor 
receptoare să asigure protecția deplină a 
avertizorilor și să ofere o cooperare 
deplină, loială și promptă.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(62) Ca regulă generală, persoanele
care efectuează raportarea ar trebui să 
utilizeze mai întâi canalele interne pe care 
le au la dispoziție și să transmită raportarea 
angajatorului lor. Cu toate acestea, se poate 
întâmpla să nu existe canale interne (în 
cazul entităților care nu sunt supuse 
obligației de a institui astfel de canale în 
virtutea prezentei directive sau a dreptului 
național aplicabil) sau ca utilizarea lor să 
nu fie obligatorie (de exemplu în cazul 
persoanelor care nu se află într-un raport de 
muncă) sau se poate întâmpla ca aceste 
canale să fi fost utilizate, dar să nu fi 
funcționat în mod adecvat (de exemplu, 
raportarea nu a fost tratată cu diligență sau 
într-un termen rezonabil ori nu sa luat nicio 
măsură pentru a remedia încălcarea, în 
ciuda rezultatelor pozitive obținute în urma 
anchetei).

(62) Persoanele care efectuează 
raportarea ar trebui să utilizeze mai întâi 
canalele interne pe care le au la dispoziție 
și să transmită raportarea angajatorului lor. 
Cu toate acestea, se poate întâmpla să nu 
existe canale interne (în cazul entităților 
care nu sunt supuse obligației de a institui 
astfel de canale în virtutea prezentei 
directive sau a dreptului național aplicabil) 
sau ca utilizarea lor să nu fie obligatorie 
(de exemplu în cazul persoanelor care nu 
se află într-un raport de muncă) sau se 
poate întâmpla ca aceste canale să fi fost 
utilizate, dar să nu fi funcționat în mod 
adecvat (de exemplu, raportarea nu a fost 
tratată cu diligență sau într-un termen 
rezonabil ori nu sa luat nicio măsură pentru 
a remedia încălcarea, în ciuda rezultatelor 
pozitive obținute în urma anchetei).

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Considerentul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

(80) Prezenta directivă instituie 
standarde minime, iar statele membre ar 
trebui să aibă competența de a introduce 
sau de a menține dispoziții mai favorabile 
pentru persoana care efectuează raportarea, 
cu condiția ca aceste dispoziții să nu 
interfereze cu măsurile de protecție a 
persoanelor vizate.

(80) Prezenta directivă instituie 
standarde minime, iar statele membre ar 
trebui să aibă competența și să fie 
încurajate să introducă sau să mențină
dispoziții mai favorabile pentru persoana 
care efectuează raportarea, cu condiția ca 
aceste dispoziții să nu interfereze cu 
măsurile de protecție a persoanelor vizate.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Considerentul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84) Obiectivul prezentei directive, și 
anume acela de a consolida asigurarea 
respectării legii în anumite domenii de 

(84) Obiectivul prezentei directive, și 
anume acela de a consolida asigurarea 
respectării legii în anumite domenii de 
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politică și acte legislative în care încălcarea 
dreptului Uniunii poate aduce prejudicii 
grave interesului public prin protejarea 
eficace a avertizorilor, nu poate fi realizat 
în mod satisfăcător de către statele membre 
acționând singure sau într-un mod 
necoordonat, ci poate fi realizat mai bine 
printr-o acțiune la nivelul Uniunii, care să 
prevadă standarde minime de armonizare 
privind protecția avertizorilor. În plus, 
numai o acțiune la nivelul Uniunii poate 
oferi coerență și poate asigura alinierea 
normelor existente ale Uniunii privind 
protecția avertizorilor. Prin urmare, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul proporționalității 
prevăzut la articolul menționat anterior, 
prezenta directivă nu depășește ceea ce este 
necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

politică și acte legislative în care încălcarea 
dreptului Uniunii poate aduce prejudicii 
interesului public prin protejarea eficace a 
avertizorilor, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre 
acționând singure sau într-un mod 
necoordonat, ci poate fi realizat mai bine 
printr-o acțiune la nivelul Uniunii, care să 
prevadă standarde minime de armonizare 
privind protecția avertizorilor. În plus, 
numai o acțiune la nivelul Uniunii poate 
oferi coerență și poate asigura alinierea 
normelor existente ale Uniunii privind 
protecția avertizorilor. Prin urmare, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul proporționalității 
prevăzut la articolul menționat anterior, 
prezenta directivă nu depășește ceea ce este 
necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cu scopul de a îmbunătăți 
asigurarea respectării dreptului și a 
politicilor Uniunii în domenii specifice, 
prezenta directivă stabilește standarde 
comune minime pentru protecția 
persoanelor care raportează cu privire la 
următoarele activități ilegale sau abuzuri 
de drept:

1. Cu scopul de a îmbunătăți 
asigurarea respectării dreptului și a 
politicilor Uniunii în domenii specifice, 
prezenta directivă stabilește standarde 
comune minime pentru protecția 
persoanelor care raportează cu privire la 
activități ilegale, abuzuri de drept sau 
amenințări la adresa interesului public, 
inclusiv:

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul
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a) încălcări care intră în sfera de 
aplicare a actelor Uniunii prevăzute în
anexă (partea I și partea a II-a) în ceea ce 
privește următoarele domenii:

a) încălcări care intră în sfera de 
aplicare a actelor Uniunii în următoarele 
domenii:

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) serviciile financiare, prevenirea 
spălării banilor și a finanțării terorismului;

(ii) serviciile financiare, prevenirea 
evaziunii fiscale, a fraudei fiscale și a 
evitării obligațiilor fiscale, a spălării 
banilor și a finanțării terorismului, precum 
și a terorismului cibernetic și a 
criminalității cibernetice, a corupției și a 
criminalității organizate;

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) încălcări ale articolelor 101, 102, 
106, 107 și 108 din TFUE și încălcări care 
se încadrează în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al 
Consiliului și al Regulamentului (UE) 
2015/1589 al Consiliului;

b) dreptul concurenței, în special 
încălcări ale articolelor 101, 102, 106, 107 
și 108 din TFUE și încălcări care se 
încadrează în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al 
Consiliului și al Regulamentului (UE) 
2015/1589 al Consiliului;

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) încălcări referitoare la piața internă, 
astfel cum sunt menționate la articolul 26 
alineatul (2) din TFUE, referitoare la acte 
care încalcă normele privind impozitarea 

d) încălcări referitoare la piața internă, 
astfel cum sunt menționate la articolul 26 
alineatul (2) din TFUE, în special 
referitoare la acte care încalcă normele 



PE625.343v02-00 20/43 AD\1163252RO.docx

RO

societăților sau la mecanismele al căror 
scop este obținerea unui avantaj fiscal ce 
contravine obiectului sau scopului 
legislației în vigoare privind impozitarea 
societăților.

privind impozitarea societăților sau la 
mecanismele al căror scop este obținerea 
unui avantaj fiscal ce contravine obiectului 
sau scopului legislației în vigoare privind 
impozitarea societăților.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care sunt prevăzute 
norme specifice privind raportarea 
încălcărilor în actele sectoriale ale Uniunii 
enumerate în partea 2 din anexă, trebuie să 
se aplice respectivele norme. Dispozițiile 
prezentei directive se aplică pentru toate 
chestiunile legate de protecția persoanelor 
care efectuează raportarea care nu sunt 
reglementate în respectivele acte sectoriale 
ale Uniunii.

2. În cazul în care sunt prevăzute 
norme de protecție mai ridicate privind 
raportarea încălcărilor în actele sectoriale 
ale Uniunii enumerate în partea 2 din 
anexă, trebuie să se aplice respectivele 
norme. Dispozițiile prezentei directive se 
aplică pentru toate chestiunile legate de 
protecția persoanelor care efectuează 
raportarea care nu sunt reglementate în 
respectivele acte sectoriale ale Uniunii.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă se aplică 
persoanelor care efectuează raportări, care 
lucrează în sectorul privat sau public și au 
obținut informațiile privind încălcările 
respective într-un context profesional, 
inclusiv, cel puțin, următoarelor tipuri de 
persoane:

1. Prezenta directivă se aplică 
persoanelor care efectuează raportări și 
facilitatorilor din sectorul privat sau public 
și au obținut informațiile privind încălcările 
respective, inclusiv, cel puțin, următoarelor 
tipuri de persoane:

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

a) persoanele cu statut de lucrător, în 
sensul articolului 45 din TFUE;

a) persoanele cu statut de lucrător, în 
sensul articolului 45 din TFUE, inclusiv 
lucrătorii cu fracțiune de normă și 
lucrătorii cu contract individual de muncă 
încheiat pe perioadă determinată, precum 
și persoanele cu statut de funcționari 
publici;

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) orice persoane care lucrează sub 
supravegherea și conducerea 
contractanților, a subcontractanților și a 
furnizorilor.

d) orice persoane care lucrează sub 
supravegherea și conducerea 
contractanților, a subcontractanților, a 
prestatorilor de servicii și a furnizorilor.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

da) persoanele care facilitează 
raportarea, de exemplu intermediari sau 
jurnaliști.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezenta directivă se aplică, de 
asemenea, persoanelor care efectuează 
raportări a căror relație de muncă nu a 
început încă, în cazul în care informațiile 

2. Prezenta directivă se aplică, de 
asemenea, persoanelor care efectuează 
raportări a căror relație de muncă nu a 
început încă, în cazul în care informațiile 
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referitoare la o încălcare au fost dobândite 
în timpul procesului de recrutare sau al 
altor negocieri precontractuale.

referitoare la o încălcare au fost dobândite 
în timpul procesului de recrutare sau al 
altor negocieri precontractuale, precum și 
al relațiilor de muncă deja încheiate.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Fără a aduce atingere articolelor 
22a, 22b și 22c din Regulamentul nr. 31 
(CEE), nr. 11 (CEEA), prezenta directivă 
se aplică, de asemenea, funcționarilor și 
celorlalți agenți ai Uniunii Europene și ai 
Comunității Europene a Energiei Atomice 
care semnalează informații referitoare la 
oricare dintre încălcările menționate la 
articolul 1.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „încălcări” înseamnă activități 
ilegale reale sau potențiale sau abuzuri de 
drept referitoare la actele Uniunii și la
domeniile ce intră în sfera de aplicare 
menționată la articolul 1 și în anexă;

(1) „încălcări” înseamnă activități 
ilegale reale sau potențiale, omisiuni sau 
abuzuri de drept referitoare la actele 
Uniunii, în domeniile ce intră în sfera de 
aplicare menționată la articolul 1;

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „abuzuri de drept” înseamnă acte 
sau omisiuni care intră în domeniul de 
aplicare al dreptului Uniunii, care nu par să 
fie ilegale din punct de vedere formal, dar 

(3) „abuzuri de drept” înseamnă acte 
sau omisiuni care intră în domeniul de 
aplicare al dreptului Uniunii, care nu par să 
fie ilegale din punct de vedere formal, dar 
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care încalcă obiectul sau scopul urmărit de 
normele aplicabile;

care încalcă obiectul sau scopul urmărit de 
normele aplicabile sau reprezintă un 
pericol la adresa interesului public;

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „informații privind încălcările” 
înseamnă elemente de probă referitoare la 
încălcări reale, precum și suspiciuni 
întemeiate în legătură cu încălcări 
potențiale care nu s-au materializat încă;

(4) „informații privind încălcările” 
înseamnă elemente de probă referitoare la 
încălcări reale, precum și suspiciuni în 
legătură cu încălcări potențiale care nu s-au 
materializat încă;

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „raportare” înseamnă furnizarea de 
informații referitoare la o încălcare ce s-a 
produs sau este probabil să se producă în 
organizația în care lucrează sau a lucrat 
persoana care efectuează raportarea sau 
în altă organizație cu care aceasta este sau 
a fost în contact prin intermediul 
activității sale;

(5) „raportare” înseamnă furnizarea de 
informații referitoare la o încălcare ce s-a 
produs sau este probabil să se producă în 
eventualitatea unei amenințări grave, 
iminente sau în cazul în care există un risc 
de daune ireversibile;

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „divulgare” înseamnă punerea la 
dispoziția publicului a informațiilor 
referitoare la încălcări obținute în context 
profesional;

(8) „divulgare” înseamnă punerea la 
dispoziția publicului a informațiilor 
referitoare la încălcări;
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Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) „persoana care efectuează 
raportarea” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică ce raportează sau divulgă 
informații referitoare la încălcări obținute
în contextul activităților sale profesionale;

(9) „persoana care efectuează 
raportarea” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică ce raportează sau divulgă 
informații referitoare la încălcări sau care 
este expusă la riscuri de represalii; acest 
termen include persoanele care se află în 
afara relației tradiționale angajat-
angajator, cum ar fi consultanții, 
contractanții, ucenicii, stagiarii, 
voluntarii, studenții lucrători, lucrătorii 
temporari și foștii angajați;

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „represalii” înseamnă orice acțiune 
sau omisiune reală sau potențială, 
determinată de raportarea internă sau 
externă, care apare într-un context 
profesional și provoacă sau poate provoca 
prejudicii nejustificate persoanei care 
efectuează raportarea;

(12) „represalii” înseamnă orice acțiune 
sau omisiune reală sau potențială, 
determinată de raportarea sau divulgarea 
internă sau externă și care provoacă sau 
poate provoca prejudicii nejustificate 
persoanei care efectuează raportarea, 
persoanei care se bănuiește că a efectuat 
raportarea sau membrilor familiei și 
rudelor acesteia și facilitatorilor acțiunii 
sale;

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) „acțiuni subsecvente” înseamnă 
orice acțiune întreprinsă, pe plan intern sau 
extern, de către destinatarul raportării 

(13) „acțiuni subsecvente” înseamnă 
orice acțiune întreprinsă, pe plan intern sau 
extern, de către destinatarul raportării 
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pentru a evalua acuratețea acuzațiilor 
formulate în raportare și, acolo unde este 
cazul, pentru a soluționa încălcarea 
raportată, inclusiv acțiuni precum anchetele 
interne, investigațiile, cercetarea și 
urmărirea penală, acțiuni pentru 
recuperarea fondurilor și clasarea cazului;

pentru a evalua acuratețea acuzațiilor 
formulate în raportare și, acolo unde este 
cazul, pentru a soluționa încălcarea 
raportată, inclusiv acțiuni precum anchetele 
interne, investigațiile, cercetarea și 
urmărirea penală, acțiuni pentru 
recuperarea fondurilor și clasarea cazului, 
precum și orice alte măsuri de remediere 
sau de atenuare adecvate;

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „autoritate competentă” înseamnă 
orice autoritate națională care este
autorizată să primească raportări în 
conformitate cu capitolul III și care este
desemnată să îndeplinească atribuțiile 
prevăzute în prezenta directivă, în special 
în ceea ce privește adoptarea unor acțiuni 
subsecvente raportărilor.

(14) „autoritate competentă” înseamnă 
orice autoritate a Uniunii sau a unui stat 
membru cu responsabilitate juridică,
autorizată să primească raportări în 
conformitate cu capitolul III și desemnată 
să îndeplinească atribuțiile prevăzute în 
prezenta directivă, în special în ceea ce 
privește adoptarea unor acțiuni subsecvente 
raportărilor.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
entitățile juridice din sectorul privat și din 
sectorul public stabilesc canale și proceduri 
interne pentru raportare și pentru adoptarea 
unor măsuri subsecvente raportărilor, în 
urma consultărilor cu partenerii sociali, 
dacă este cazul.

1. Statele membre se asigură că 
entitățile juridice din sectorul privat și din 
sectorul public stabilesc canale și proceduri 
interne pentru raportare și pentru adoptarea 
unor măsuri subsecvente raportărilor, în 
urma consultărilor cu partenerii sociali.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Astfel de canale și proceduri le 
oferă angajaților entității respective 
posibilitatea de a efectua raportări. Ele 
oferă permit altor persoane care sunt în 
contact cu entitatea respectivă în contextul 
activităților lor profesionale, menționate la 
articolul 2 alineatul (1) literele (b), (c) și 
(d), să efectueze raportări, însă aceste 
categorii de persoane nu au obligația de a 
utiliza canalele interne de raportare.

2. Astfel de canale și proceduri le 
oferă angajaților entității respective 
posibilitatea de a efectua raportări. Ele 
permit altor persoane care sunt în contact 
cu entitatea respectivă în contextul 
activităților lor profesionale, menționate la 
articolul 2 alineatul (1) literele (b), (c) și 
(d), să efectueze raportări, însă aceste 
categorii de persoane nu au obligația de a 
utiliza canalele interne de raportare.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

entități juridice private cu o cifră de afaceri 
anuală sau un bilanț anual total de cel puțin 
10 milioane EUR;

entități juridice private cu o cifră de afaceri 
anuală la nivelul companiei sau al 
grupului sau un bilanț anual total de cel 
puțin 10 milioane EUR;

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) entități juridice private, de orice 
dimensiune, care își desfășoară activitatea 
în domeniul serviciilor financiare sau care 
sunt vulnerabile la spălarea banilor sau la 
finanțarea terorismului, astfel cum sunt 
reglementate prin actele Uniunii 
menționate în anexă.

c) entități juridice private, de orice 
dimensiune, care își desfășoară activitatea 
în domeniul serviciilor financiare sau care 
sunt vulnerabile la spălarea banilor, la 
finanțarea terorismului sau la 
criminalitatea cibernetică, astfel cum sunt 
reglementate prin actele Uniunii 
menționate în anexă.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

da) instituțiile, agențiile și organismele 
Uniunii Europene;

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) canalele pentru primirea 
raportărilor care sunt concepute, instituite 
și exploatate astfel încât să garanteze
confidențialitatea privind identitatea 
persoanei care efectuează raportarea și să 
împiedice accesul membrilor personalului 
neautorizați;

a) canalele pentru primirea 
raportărilor care sunt concepute, instituite 
și exploatate astfel încât să asigure 
confirmarea primirii unei raportări, care 
garantează confidențialitatea sau 
anonimatul privind identitatea persoanei 
care efectuează raportarea și să împiedice 
accesul membrilor personalului 
neautorizați;

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) oferirea de feedback persoanei care 
efectuează raportarea cu privire la acțiunile 
subsecvente raportării, într-un interval de 
timp rezonabil, care să nu depășească trei 
luni de la momentul transmiterii raportării;

d) oferirea de feedback consistent 
persoanei care efectuează raportarea cu 
privire la acțiunile subsecvente raportării, 
într-un interval de timp rezonabil, care să 
nu depășească trei luni de la momentul 
transmiterii raportării;

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) raportări scrise în format electronic 
sau pe suport de hârtie și/sau raportări orale 

(a) raportări scrise în format electronic 
sau pe suport de hârtie și/sau raportări orale 
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prin intermediul unor linii telefonice, 
indiferent dacă conversațiile sunt 
înregistrate sau nu;

prin intermediul unor linii telefonice, 
indiferent dacă conversațiile sunt 
înregistrate sau nu; în cazul în care 
convorbirea telefonică este înregistrată, 
este necesar în acest sens consimțământul 
prealabil al persoanei care efectuează 
raportarea;

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) întâlniri față în față cu persoana sau 
cu departamentul desemnat să primească 
raportări.

(b) întâlniri față în față cu persoana sau 
cu departamentul desemnat să primească 
raportări, însoțită, dacă persoana care 
efectuează raportarea dorește acest lucru, 
de un reprezentant al sindicatului sau de 
reprezentantul său legal;

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) instituie canale externe de raportare 
independente și autonome, care sunt sigure, 
asigurând, totodată, confidențialitatea, 
pentru primirea și tratarea informațiilor 
furnizate de persoana care efectuează 
raportarea;

a) instituie canale externe de raportare 
independente și autonome, care sunt sigure, 
asigurând, totodată, confidențialitatea, 
pentru primirea și tratarea informațiilor 
furnizate de persoana care efectuează 
raportarea, permit raportarea anonimă și 
protejează datele cu caracter personal ale 
avertizorului;

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) promovează consilierea gratuită și 
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independentă și asistența juridică pentru 
persoanele care efectuează raportarea și 
intermediari;

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) oferă feedback persoanei care 
efectuează raportarea cu privire la acțiunile 
subsecvente raportării, într-un interval de 
timp rezonabil, care să nu depășească trei 
luni sau șase luni, în cazuri justificate 
corespunzător;

b) confirmă primirea raportului, 
oferă feedback persoanei care efectuează 
raportarea cu privire la acțiunile 
subsecvente raportării, într-un interval de 
timp rezonabil, care să nu depășească trei 
luni sau șase luni, în cazuri justificate 
corespunzător;

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) transmit informațiile conținute în 
raportare către organismele, oficiile sau 
agențiile competente ale Uniunii, după caz, 
în vederea unor investigații aprofundate, 
dacă se prevede astfel în dreptul național 
sau în dreptul Uniunii.

c) transmit informațiile conținute în 
raportare către organismele, oficiile sau 
agențiile competente ale Uniunii ori către 
alte state membre, după caz, în vederea 
unor investigații aprofundate.

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ca) cooperează pe deplin, în mod loial 
și prompt, cu alte state membre și cu 
autoritățile UE.

Amendamentul 60
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente dau curs 
raportărilor prin luarea măsurilor 
subsecvente necesare și fac investigații, în 
măsura în care este oportun, cu privire la 
obiectul raportărilor. Autoritățile 
competente comunică persoanei care 
efectuează raportarea rezultatul final al 
investigațiilor.

3. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente dau curs 
raportărilor prin luarea măsurilor 
subsecvente necesare și fac investigații, în 
măsura în care este oportun, cu privire la 
obiectul raportărilor. Autoritățile 
competente comunică persoanei care 
efectuează raportarea și tuturor celorlalte 
state membre și autorități, oficii și agenții 
competente ale UE relevante rezultatul 
final al investigațiilor.

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că orice 
autoritate care a primit o raportare, dar nu 
are competența de a soluționa încălcarea 
raportată, transmite raportarea autorității 
competente și că persoana care efectuează 
raportarea este informată în acest sens.

4. Statele membre se asigură că orice
autoritate care a primit o raportare, dar nu 
are competența de a soluționa încălcarea 
raportată, transmite raportarea autorității 
competente și că persoana care efectuează 
raportarea este informată în acest sens. 
Statele membre se asigură că autoritățile 
care primesc raportări pe care nu au 
competența să le trateze dispun de 
proceduri clare pentru tratarea securizată 
și confidențială a tuturor informațiilor 
divulgate.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ca) promovează consilierea și asistența 
juridică gratuită și independentă pentru 
persoanele care efectuează raportarea și 
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intermediari;

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) întâlnirea față în față cu membrii 
specializați ai personalului autorității 
competente.

c) întâlnirea față în față cu membrii 
specializați ai personalului autorității 
competente, în prezența unui reprezentant 
al sindicatului și/sau a reprezentantului 
său legal, dacă persoana care efectuează 
raportarea solicită acest lucru, 
asigurându-se respectarea 
confidențialității și anonimatului.

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente dispun de membri 
ai personalului specializați în tratarea 
raportărilor. Membrilor specializați ai 
personalului li se oferă o formare specifică 
în scopul tratării raportărilor.

1. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente dispun de un 
număr adecvat de membri competenți ai 
personalului specializați în tratarea 
raportărilor. Membrilor specializați ai 
personalului li se oferă o formare specifică 
în scopul tratării raportărilor.

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) țin legătura cu persoana care 
efectuează raportarea în scopul informării 
acesteia cu privire la evoluția și la 
rezultatul investigației.

c) țin legătura în mod confidențial cu 
persoana care efectuează raportarea în 
scopul informării acesteia cu privire la 
evoluția și la rezultatul investigației.
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Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) un interval de timp rezonabil, care 
să nu depășească trei luni sau șase luni, în 
cazuri justificate în mod corespunzător, 
pentru oferirea de feedback persoanei care 
efectuează raportarea cu privire la acțiunile 
subsecvente raportării, precum și tipul și 
conținutul acestui feedback;

b) un interval de timp rezonabil, care 
să nu depășească trei luni sau șase luni, în 
cazuri justificate în mod corespunzător, 
pentru oferirea de feedback consistent 
persoanei care efectuează raportarea cu 
privire la acțiunile subsecvente raportării, 
precum și tipul și conținutul acestui 
feedback.

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ga) datele de contact ale organizațiilor 
societății civile de la care se poate obține 
gratuit consiliere juridică.

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. O persoană care efectuează 
raportarea beneficiază de protecție în 
temeiul prezentei directive dacă aceasta are 
motive întemeiate să creadă că informațiile 
raportate erau adevărate la momentul 
raportării și că respectivele informații intră 
în domeniul de aplicare al prezentei 
directive.

1. O persoană care efectuează 
raportarea beneficiază de protecție și 
primește statutul de persoană care 
efectuează raportarea în temeiul prezentei 
directive dacă aceasta are motive 
întemeiate să creadă că informațiile 
raportate erau adevărate la momentul 
raportării și că respectivele informații intră 
în domeniul de aplicare al prezentei 
directive indiferent de canalul de 
raportare ales. Protecția acoperă 
persoanele care prezintă informații 
inexacte cu bună-credință, iar protecția 
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persoanelor care efectuează raportarea ar 
trebuie să fie în vigoare atunci când se 
evaluează exactitatea unei divulgări.

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. O persoană care a divulgat în mod 
anonim informații care intră în domeniul 
de aplicare al prezentei directive și a cărei 
identitate a fost dezvăluită beneficiază, de 
asemenea, de protecție în temeiul 
prezentei directive.

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Statele membre stabilesc criterii 
clare de acordare a drepturilor și 
protecției prevăzute în prezenta directivă 
persoanelor care efectuează raportarea, 
din momentul raportării.

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. O persoană care raportează extern 
beneficiază de protecție în temeiul 
prezentei directive dacă este îndeplinită 
una dintre următoarele condiții:

eliminat

a) aceasta a raportat mai întâi intern, 
dar nu au fost luate măsuri 
corespunzătoare ca răspuns la raportarea 
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respectivă în termenul rezonabil prevăzut 
la articolul 5;

b) persoana care efectuează 
raportarea nu a avut la dispoziție canale 
interne de raportare sau nu se putea 
aștepta în mod rezonabil ca aceasta să fie 
la curent cu disponibilitatea unor astfel de 
canale;

c) utilizarea canalelor interne de 
raportare nu era obligatorie pentru 
persoana care a efectuat raportarea, în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2);

d) prin prisma obiectului raportării, 
nu se putea aștepta în mod rezonabil ca 
persoana respectivă să utilizeze canalele 
interne de raportare;

e) persoana a avut motive întemeiate 
să creadă că utilizarea canalelor interne 
de raportare ar putea compromite 
eficacitatea acțiunilor de investigație ale 
autorităților competente;

f) persoana avea dreptul să raporteze 
direct unei autorități competente în 
temeiul dreptului Uniunii, prin 
intermediul canalelor externe de 
raportare.

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. O persoană care divulgă 
informații cu privire la încălcări care 
intră în domeniul de aplicare al prezentei 
directive beneficiază de protecție în 
temeiul prezentei directive în cazul în 
care:

eliminat

a) aceasta a raportat mai întâi intern 
și/sau extern, în conformitate cu 
capitolele II și III și cu alineatul (2) din 
prezentul articol, însă nu au fost luate 
măsuri corespunzătoare ca răspuns la 
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raportarea prezentată în intervalul de 
timp menționat la articolul 6 alineatul (2) 
litera (b) și la articolul 9 alineatul (1) 
litera (b); sau

b) nu se putea aștepta în mod rezonabil ca 
persoana respectivă să utilizeze canalele 
interne și/sau externe de raportare din 
cauza unui pericol iminent sau evident la 
adresa interesului public sau din cauza 
circumstanțelor speciale ale cazului ori în 
situația în care există un risc de daune 
ireversibile.

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

g) constrângere, intimidare, hărțuire 
sau ostracizare la locul de muncă;

g) constrângere, intimidare, hărțuire 
sau ostracizare;

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a

Asistarea autorului sau a autorilor 
raportării de către un terț independent

1. Statele membre pot prevedea ca autorul 
raportării sau persoana care 
intenționează să facă o raportare sau o 
divulgare publică să beneficieze de 
asistență în demersul lor. Asistența 
respectă confidențialitatea identității 
persoanelor menționate la prezentul 
alineat și poate consta, printre altele, în:

(a) o consiliere imparțială, confidențială 
și gratuită, în special cu privire la 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive, la canalele de raportare, la 
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protecția acordată autorului raportării și 
la drepturile persoanei vizate;

(b) consultanță juridică în caz de litigiu;

(c) sprijin psihologic.

2. Asistența poate fi acordată de o 
autoritate administrativă independentă, o 
organizație sindicală sau alte organizații 
care reprezintă lucrătorii sau de o entitate 
calificată desemnată de statul membru, cu 
condiția să îndeplinească următoarele 
criterii:

(a) să fie constituită în mod adecvat, în 
conformitate cu legislația statului 
membru;

(b) să aibă un interes legitim de a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive; și

(c) să fie o entitate non-profit.

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Pe lângă furnizarea de asistență 
juridică persoanelor care efectuează 
raportarea în cadrul procedurilor penale și 
civile transfrontaliere, în conformitate cu 
Directiva (UE) 2016/1919 și cu Directiva 
2008/52/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului63 și în conformitate cu dreptul 
național, statele membre pot prevedea
măsuri suplimentare de asistență juridică și 
financiară și măsuri de sprijinire a 
persoanelor respective în cadrul 
procedurilor judiciare.

8. Pe lângă furnizarea de asistență 
juridică persoanelor care efectuează 
raportarea în cadrul procedurilor penale și 
civile transfrontaliere, în conformitate cu
Directiva (UE) 2016/1919 și cu Directiva 
2008/52/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului63 și în conformitate cu dreptul 
național, statele membre pot decide să 
prevadă măsuri suplimentare de asistență 
juridică și financiară și măsuri de sprijinire 
a persoanelor respective în cadrul 
procedurilor judiciare, precum și sprijin 
financiar în cazul pierderii temporare a 
veniturilor.

__________________ __________________

63 Directiva 2008/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 2008 
privind anumite aspecte ale medierii în 

63 Directiva 2008/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 2008 
privind anumite aspecte ale medierii în 
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materie civilă și comercială (JO L 136, 
24.5.2008, p. 3).

materie civilă și comercială (JO L 136, 
24.5.2008, p. 3).

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a

Obligația de a păstra confidențialitatea cu 
privire la identitatea autorului raportării

1. Identitatea autorului (autorilor) 
raportării nu poate fi dezvăluită fără 
consimțământul explicit al acestuia 
(acestora). Această obligație de 
confidențialitate include, de asemenea, 
informații care pot fi utilizate pentru a 
identifica autorul raportării.

2. O persoană care are sau obține 
informațiile menționate la alineatul (1) 
are obligația de a nu divulga informațiile 
respective.

3. Circumstanțele în care, prin derogare 
de la alineatul (2), informațiile privind 
identitatea autorului raportării pot fi 
divulgate se limitează la cazurile 
excepționale în care divulgarea acestor 
informații este o obligație necesară și 
proporțională impusă de dreptul Uniunii 
sau de dreptul național în contextul 
investigațiilor sau al procedurilor 
judiciare ulterioare ori pentru a proteja 
libertățile altor persoane, și anume 
dreptul la apărare al persoanei vizate, 
făcând, în fiecare caz, obiectul unor 
garanții adecvate prevăzute de dreptul 
Uniunii sau de dreptul național aplicabil.
În astfel de cazuri, trebuie luate măsuri 
adecvate și eficace pentru a garanta 
siguranța și bunăstarea autorului 
(autorilor) raportării.

4. În cazurile prevăzute la alineatul (3), 
persoana desemnată pentru a primi 
raportarea îl informează pe autorul 
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raportării înainte de a-i divulga 
identitatea și se consultă cu acesta cu 
privire la alte acțiuni alternative posibile.

5. Canalele interne și externe de raportare 
sunt concepute astfel încât să asigure 
confidențialitatea identității autorului 
raportării și să împiedice accesul 
persoanelor neautorizate. Se păstrează 
informații de identificare a membrilor 
personalului care au accesat informațiile 
confidențiale, inclusiv informații privind 
ora și data accesării.

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) încalcă obligația de a menține 
confidențialitatea privind identitatea 
persoanelor care efectuează raportarea.

d) încalcă obligația de a menține 
confidențialitatea sau anonimatul privind 
identitatea persoanelor care efectuează 
raportarea.

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

da) repetă infracțiunea semnalată de 
persoana care a efectuat raportarea, după 
închiderea cazului.

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre aplică sancțiuni 
eficace, proporționale și disuasive 
persoanelor care fac raportări sau divulgări 

2. Statele membre aplică sancțiuni 
eficace, proporționale și disuasive 
persoanelor care fac raportări sau divulgări
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răuvoitoare sau abuzive, inclusiv măsuri 
de compensare pentru persoanele care au 
suferit prejudicii ca urmare a unor 
raportări sau divulgări răuvoitoare ori 
abuzive.

răuvoitoare sau abuzive.

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a

Obligația de cooperare

1. Autoritățile statelor membre care 
primesc raportări privind încălcarea 
dreptului Uniunii care fac obiectul 
prezentei directive au obligația de a 
informa fără întârziere toate autoritățile 
celorlalte state membre și/sau oficiile și 
agențiile UE relevante și de a coopera cu 
acestea în mod loial, eficient și prompt.

2. Autoritățile unui stat membru cărora li 
se notifică de către autoritățile altor state 
membre posibile încălcări ale dreptului 
Uniunii care fac obiectul prezentei 
directive au obligația de a transmite o
informare consistentă privind acțiunile 
întreprinse în legătură cu notificarea 
respectivă, precum și o confirmare 
oficială de primire și date de contact 
pentru cooperarea viitoare.

3. Autoritățile statelor membre au 
obligația de a proteja confidențialitatea 
informațiilor primite, în special a celor 
legate de identitatea autorilor raportării și 
a altor informații cu caracter personal 
care îi privesc.

4. Autoritățile statelor membre au 
obligația de a oferi, în condiții de 
confidențialitate, acces la informațiile 
primite de la autorii raportărilor și de a 
răspunde prompt la cererile de informații 
suplimentare.
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5. Autoritățile statelor membre au 
obligația de a partaja prompt toate 
informațiile relevante cu autoritățile 
competente din alte state membre în ceea 
ce privește încălcările dreptului Uniunii 
sau dreptului național în contexte 
internaționale.

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Articolul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17b

Nicio renunțare la drepturi și căi de atac

Drepturile și căile de atac prevăzute de 
prezenta directivă nu pot fi anulate sau 
limitate de niciun acord și de nicio 
politică, formă sau condiție de angajare, 
inclusiv prin orice acord de arbitraj pre-
litigiu. Orice încercare de a renunța la 
aceste drepturi și căi de atac sau de a le 
limita este considerată nulă și neavenită.

Amendamentul 82

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În contextul transpunerii prezentei 
directive, statele membre pot lua în 
considerare înființarea unei autorități 
independente de protecție a avertizorilor.

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Articolul 22 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a

Actualizarea anexelor

La intrarea oricărui nou act legislativ al
UE în sfera de aplicare materială 
prevăzută la articolul 1 alineatul (1) litera 
(a) sau la articolul 1 alineatul (2), 
Comisia actualizează în consecință 
anexele printr-un act delegat.
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