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GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 16., 33., 43., 
50. pantu, 53. panta 1. punktu, 62., 91., 
100., 103., 109., 114., 168., 169., 192., 
207. pantu un 325. panta 4. punktu un 
Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 9., 10., 11., 12., 15., 
16., 33., 43., 50. pantu, 53. panta 1. punktu, 
62., 91., 100., 103., 109., 114., 168., 169., 
192., 207. pantu un 325. panta 4. punktu un
352. pantu Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 
31. pantu,

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
6.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu,

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
6.b atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2017. gada 14. februāra rezolūciju par 
trauksmes cēlēju nozīmi ES finanšu 
interešu aizsardzībā,

Grozījums Nr. 4
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Direktīvas priekšlikums
6.c atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Parlamnta 2017. gada 
24. oktobra rezolūciju par likumīgiem 
pasākumiem, ar kuriem aizsargā 
trauksmes cēlējus, kas, atklājot 
uzņēmumu un publisko iestāžu 
konfidenciālu informāciju, darbojas 
sabiedrības interesēs,

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
6.d atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību 
konvenciju,

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Personas, kuras strādā organizācijā 
vai sazinās ar to saistībā ar darbu, bieži 
pirmās uzzina par apdraudējumu vai 
kaitējumu sabiedrības interesēm, kas rodas 
šajā kontekstā. “Ceļot trauksmi”, tās pilda 
nozīmīgu funkciju tiesību aktu pārkāpumu 
atklāšanā un novēršanā un sabiedrības 
labklājības aizsardzībā. Taču, baidoties no 
represijām, iespējamie trauksmes cēlēji 
nereti atturas ziņot par savām bažām vai 
aizdomām.

(1) Personas, kuras strādā vai ir 
strādājušas organizācijā vai sazinās ar to 
vai ir sazinājušās, bieži pirmās uzzina par 
apdraudējumu, noziedzīgam vai 
nelikumīgām darbībām vai kaitējumu 
sabiedrības interesēm, kas rodas šajā 
kontekstā. “Ceļot trauksmi”, tās pilda 
nozīmīgu funkciju tiesību aktu pārkāpumu 
atklāšanā un novēršanā, sabiedrības 
labklājības aizsardzībā un pamattiesību, 
tostarp pamattiesību uz vārda brīvību un 
informāciju, aizsardzībā. Trauksmes 
cēlējiem ir izšķiroši svarīga nozīme 
ļaunprātīgas vai tādas neētiskas un 
negodīgas rīcības publiskošanā, kas ir 
pretēja sabiedrības interesēm. Viņiem 
bieži faktu likumības noteikšana sagādā 
grūtības, taču Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
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vērtējumā tas arī nav trauksmes cēlēja 
uzdevums, ja vien viņi rīkojas labā ticībā 
un pareizi ir fakti. Taču iespējamie 
trauksmes cēlēji, uzrādot nelikumības, 
pārvaldības kļūmes, līdzekļu izlietojumu 
neatbilstoši to mērķim, administrācijas 
kļūmes vai iespējamu korupciju, kas ir 
saistīta ar publisku un privātu struktūru 
darbību Savienībā, un baidoties no 
represijām, nereti atturas ziņot par savām 
bažām vai aizdomām; viņi patiesībā 
aizsargāti nav un tādi arī nejūtas.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Savienības līmenī trauksmes cēlēju 
sniegtie ziņojumi ir viens no Savienības 
tiesību aktu izpildes augšupējiem 
elementiem: tie dalībvalstu un Savienības 
izpildes sistēmām nodrošina informāciju, 
kas veicina Savienības tiesību aktu 
pārkāpumu efektīvu atklāšanu, 
izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības par 
tiem.

(2) Savienības līmenī trauksmes cēlēju 
un pētniecisko žurnālistu sniegtie 
ziņojumi ir viens no Savienības tiesību 
aktu izpildes augšupējiem elementiem: tie 
dalībvalstu un Savienības izpildes 
sistēmām nodrošina informāciju, kas 
veicina Savienības tiesību aktu pārkāpumu 
efektīvu atklāšanu, izmeklēšanu un 
saukšanu pie atbildības par tiem.

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Konkrētās politikas jomās 
Savienības tiesību aktu pārkāpumi var 
nopietni kaitēt sabiedrības interesēm, radot 
nozīmīgus riskus sabiedrības labklājībai. 
Jomās, kurās ir identificētas izpildes 
nepilnības un trauksmes cēlēji ir 
privileģētā stāvoklī atklāt pārkāpumus, ir 
jāuzlabo izpilde, nodrošinot trauksmes 
cēlēju efektīvu aizsardzību pret represijām 
un ieviešot efektīvus ziņošanas kanālus.

(3) Konkrētās politikas jomās 
Savienības tiesību aktu pārkāpumi var 
nopietni kaitēt sabiedrības interesēm un 
cilvēktiesību un pamatbrīvību 
izmantošanai. Ir jānodrošina trauksmes 
cēlēju efektīva aizsardzība pret represijām 
un jāievieš efektīvi un konfidenciāli
ziņošanas kanāli.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Savienībā nodrošinātā 
pašreizējā trauksmes cēlēju aizsardzība 
dalībvalstīs ir sadrumstalota, un dažādās 
politikas jomās tā atšķiras. Trauksmes 
cēlēju atklāto Savienības tiesību aktu 
pārkāpumu sekas ar pārrobežu dimensiju 
parāda, kā nepietiekama aizsardzība vienā 
dalībvalstī ne tikai negatīvi ietekmē ES 
politikas virzienu īstenošanu attiecīgajā 
dalībvalstī, bet arī rada plašāku ietekmi 
citās dalībvalstīs un Savienībā kopumā.

(4) Eiropas Savienībā nodrošinātā 
pašreizējā trauksmes cēlēju aizsardzība 
dalībvalstīs ir sadrumstalota, un dažādās 
politikas jomās tā atšķiras. Trauksmes 
cēlējus aizsargā, ja viņi, aizstāvot 
sabiedrības intereses, atklāj tiesību 
pārkāpumus vai ļaunprātīgu vai 
nepareizu rīcību. Nepietiekama 
aizsardzība vienā dalībvalstī ne tikai 
negatīvi ietekmē ES politikas virzienu 
īstenošanu attiecīgajā dalībvalstī, bet var 
radīt arī plašāku ietekmi citās dalībvalstīs 
un Savienībā kopumā.

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tāpēc kopējie trauksmes cēlēju 
efektīvas aizsardzības minimālie standarti 
jāattiecina uz tiem tiesību aktiem un 
politikas jomām, kurās: i) pastāv vajadzība 
stiprināt izpildi; ii) trauksmes cēlēju 
nepietiekama ziņošana ir svarīgs faktors, 
kas ietekmē izpildi, un iii) Savienības 
tiesību aktu pārkāpumi var nopietni kaitēt 
sabiedrības interesēm.

(5) Tāpēc kopējie trauksmes cēlēju 
efektīvas aizsardzības minimālie juridiskie 
standarti, īstenojot vispārēju un 
visaptverošu pieeju, ir jāattiecina uz visiem 
Savienības un valsts tiesību aktiem un 
politikas jomām, kurās: i) pastāv vajadzība 
stiprināt izpildi; ii) trauksmes cēlēju 
nepietiekama ziņošana ir svarīgs faktors, 
kas ietekmē izpildi, un iii) Savienības un 
valsts tiesību aktu pārkāpumi var nopietni 
kaitēt sabiedrības interesēm.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Trauksmes cēlēju aizsardzības 
nozīme tādu Savienības transporta drošības 
noteikumu pārkāpumu novēršanā un 
aizkavēšanā, kuri var apdraudēt cilvēku 
dzīvību, jau ir atzīta dažādos Savienības 
nozaru instrumentos par aviācijas drošību38

un jūras transporta drošību39, kuros ir 
paredzēti pielāgoti trauksmes cēlēju 
aizsardzības pasākumi, kā arī īpaši 
ziņošanas kanāli. Šie instrumenti ietver arī 
aizsardzību pret represijām tiem darba 
ņēmējiem, kuri ziņo par pašu pieļautām 
kļūdām (tā dēvētā “taisnīguma kultūra”). Ir
svarīgi papildināt abās šajās nozarēs jau 
pieejamos trauksmes cēlēju aizsardzības 
elementus, kā arī nodrošināt šādu 
aizsardzību, lai uzlabotu citiem transporta 
veidiem, piemēram, ceļu un dzelzceļa 
transportam, piemērojamo drošības 
standartu izpildi.

(9) Trauksmes cēlēju aizsardzības 
nozīme tādu Savienības transporta drošības 
noteikumu pārkāpumu novēršanā un 
aizkavēšanā, kuri var apdraudēt cilvēku 
dzīvību, jau ir atzīta dažādos Savienības 
nozaru instrumentos par aviācijas drošību38

un jūras transporta drošību39, kuros ir 
paredzēti pielāgoti trauksmes cēlēju 
aizsardzības pasākumi, kā arī īpaši 
ziņošanas kanāli. Šie instrumenti ietver arī 
aizsardzību pret represijām tiem darba 
ņēmējiem, kuri ziņo par pašu pieļautām 
kļūdām (tā dēvētā “taisnīguma kultūra”). 
Cita starpā ir svarīgi papildināt abās šajās 
nozarēs jau pieejamos trauksmes cēlēju 
aizsardzības elementus, kā arī nodrošināt 
šādu aizsardzību, lai uzlabotu citiem 
transporta veidiem, piemēram, ceļu un 
dzelzceļa transportam, piemērojamo 
drošības standartu izpildi.

_________________ _________________

38 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 376/2014 (2014. gada 3. aprīlis) 
par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem 
pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem 
civilajā aviācijā (OV L 122, 18. lpp.).

38 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 376/2014 (2014. gada 3. aprīlis) 
par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem 
pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem 
civilajā aviācijā (OV L 122, 18. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2013/54/ES (2013. gada 20. 
novembris) par dažiem karoga valsts 
atbildības aspektiem attiecībā uz atbilstību 
2006. gada Konvencijai par darbu 
jūrniecībā un tās izpildi (OV L 329, 1. 
lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2009/16/EK (2009. gada 23. 
aprīlis) par ostas valsts kontroli (OV L 131, 
57. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2013/54/ES (2013. gada 20. 
novembris) par dažiem karoga valsts 
atbildības aspektiem attiecībā uz atbilstību 
2006. gada Konvencijai par darbu 
jūrniecībā un tās izpildi (OV L 329, 1. 
lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2009/16/EK (2009. gada 23. 
aprīlis) par ostas valsts kontroli (OV L 131, 
57. lpp.).

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Privātās dzīves un personas datu (14) Privātās dzīves un personas datu 
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aizsardzība ir vēl viena joma, kur 
trauksmes cēlēji vislabāk var atklāt 
Savienības tiesību aktu pārkāpumus, kuri 
var nopietni kaitēt sabiedrībai. Līdzīgi 
apsvērumi attiecas uz darbībām, ar ko tiek 
pārkāpta Direktīva par tīklu un 
informācijas sistēmu drošību45, kas ievieš 
prasības par incidentu (tostarp tādu, kas 
nekompromitē personas datus) paziņošanu 
un drošības prasības pamatpakalpojumu 
sniedzējiem dažādās jomās (piemēram, 
enerģētikas, veselības aizsardzības, 
transporta, banku u. c. nozarēs) un digitālo 
pamatpakalpojumu (piemēram, 
mākoņdatošanas pakalpojumu) 
sniedzējiem. Trauksmes cēlēju ziņojumi 
šajā jomā ir īpaši vērtīgi, lai novērstu 
drošības incidentus, kas var ietekmēt 
būtiskas ekonomiskas un sabiedriskas 
darbības un plaši izmantotus digitālos 
pakalpojumus. Tas palīdz nodrošināt 
pakalpojumu nepārtrauktību, savukārt tā ir 
iekšējā tirgus darbības un sabiedrības 
labklājības priekšnosacījums.

aizsardzība, kas ir nostiprināta 
Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā un 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas (ECTK) 
8. pantā, ir vēl viena joma, kur trauksmes 
cēlēji vislabāk var atklāt Savienības tiesību 
aktu pārkāpumus, kuri var kaitēt 
sabiedrības interesēm. Līdzīgi apsvērumi 
attiecas uz darbībām, ar kurām tiek 
pārkāpta Direktīva par tīklu un 
informācijas sistēmu drošību45, kas ievieš 
prasības par incidentu (tostarp tādu, kas 
nekaitē personas datiem) paziņošanu un 
drošības prasības pamatpakalpojumu 
sniedzējiem dažādās jomās (piemēram, 
enerģētikas, veselības aizsardzības, 
transporta, banku u. c. nozarēs) un digitālo 
pamatpakalpojumu sniedzējiem. 
Trauksmes cēlēju ziņojumi šajā jomā ir 
īpaši vērtīgi, lai novērstu drošības 
incidentus, kas var ietekmēt būtiskas 
ekonomiskas un sabiedriskas darbības un 
plaši izmantotus digitālos pakalpojumus, 
kā arī nepieļautu Savienības datu 
aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu 
pārkāpumus. Tie palīdz nodrošināt to 
pakalpojumu nepārtrauktību, kas ir būtiski 
no sabiedrības viedokļa.

__________________ __________________

45 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/1148 (2016. gada 6. 
jūlijs) par pasākumiem nolūkā panākt 
vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas 
sistēmu drošību visā Savienībā.

45 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/1148 (2016. gada 6. 
jūlijs) par pasākumiem nolūkā panākt 
vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas 
sistēmu drošību visā Savienībā.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtiska joma, kurā jāstiprina 
Savienības tiesību aktu izpilde, ir 
Savienības finansiālo interešu aizsardzība 
saistībā ar cīņu pret krāpšanu, korupciju vai 
jebkuru citu nelikumīgu darbību, kas 

(16) Būtiska joma, kurā ir jāstiprina 
Savienības tiesību aktu izpilde, ir 
Savienības finansiālo interešu aizsardzība 
saistībā ar cīņu pret krāpšanu, korupciju vai 
jebkuru citu nelikumīgu darbību, kas 
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ietekmē Savienības izdevumu 
izmantošanu, Savienības ieņēmumu un 
līdzekļu vai aktīvu iekasēšanu. Savienības 
finansiālo interešu aizsardzības 
stiprināšana ietver arī Savienības budžeta 
īstenošanu attiecībā uz izdevumiem, kas 
veikti, pamatojoties uz Eiropas 
Atomenerģijas kopienas dibināšanas 
līgumu. Efektīvas izpildes trūkums 
Savienības finansiālo interešu jomā, tostarp 
attiecībā uz krāpšanu un korupciju valsts 
līmenī, izraisa Savienības ieņēmumu 
kritumu un ES fondu ļaunprātīgu 
izmantošanu, kas var kropļot publiskos 
ieguldījumus un izaugsmi un mazināt 
pilsoņu uzticēšanos ES rīcībai. Trauksmes 
cēlēju aizsardzība ir nepieciešama, lai 
atvieglotu attiecīgo krāpšanas gadījumu un 
nelikumīgo darbību atklāšanu, novēršanu 
un atturēšanu no tām.

ietekmē Savienības izdevumu 
izmantošanu, Savienības ieņēmumu un 
līdzekļu vai aktīvu iekasēšanu. Savienības 
finansiālo interešu aizsardzības 
stiprināšana ietver arī Savienības budžeta 
īstenošanu attiecībā uz izdevumiem, kas 
veikti, pamatojoties uz Eiropas 
Atomenerģijas kopienas dibināšanas 
līgumu. Efektīvas izpildes trūkums 
Savienības finansiālo interešu jomā, tostarp 
attiecībā uz krāpšanu un korupciju valsts 
līmenī, izraisa Savienības ieņēmumu 
kritumu un ES fondu ļaunprātīgu 
izmantošanu, kas var kropļot publiskos 
ieguldījumus un izaugsmi un mazināt 
pilsoņu uzticēšanos ES rīcībai.
Pētnieciskiem žurnālistiem papildus tam 
ir izšķiroša nozīme tās ļaunprātīgās 
rīcības atklāšanā, kas ir saistīta ar visām 
minētajām jomām; viņi ir uzskatāmi par 
riskam ļoti pakļautu profesionāļu 
kategoriju, kas bieži vien par liela apmēra 
nelikumību un korupcijas shēmu 
atklāšanu samaksā ar savām darbvietām, 
brīvību un pat savām dzīvībām; tādēļ 
horizontālajā tiesību akta priekšlikumā 
par trauksmes cēlēju aizsardzību būtu 
jāiekļauj īpaši pētniecisko žurnālistu 
aizsardzības pasākumi. Pētniecisko 
žurnālistu un trauksmes cēlēju aizsardzība 
ir nepieciešama, lai atvieglotu attiecīgo 
krāpšanas gadījumu un nelikumīgo darbību 
atklāšanu, novēršanu un atturēšanu no tām.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Trauksmes cēlēji, kas ziņo par 
nepareizu rīcību un par darba un sociālo 
tiesību pārkāpumiem, ir drošu un taisnīgu 
darbavietu nodrošināšanas 
priekšnoteikums. Personām, kuras strādā 
vai strādāja struktūrā, vai personas, kuras 
ar to sazinājās un kuras ziņo par tajā 
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izdarītiem noteikumu pārkāpumiem, 
saskaņā ar šo regulu aizsargā pilnībā.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ikreiz, kad tiek pieņemts jauns 
Savienības tiesību akts, uz kuru var 
attiekties trauksmes cēlēju aizsardzība un 
kas var veicināt efektīvāku izpildi, būtu 
jāapsver, vai ir jāveic grozījumi šīs 
direktīvas pielikumā, lai iekļautu attiecīgo 
aktu tās darbības jomā.

(19) Ikreiz, kad tiek pieņemts jauns 
Savienības tiesību akts, uz kuru var 
attiekties trauksmes cēlēju aizsardzība un 
kas var veicināt efektīvāku izpildi, tas būtu 
jāpievieno šīs direktīvas pielikumam, lai 
iekļautu attiecīgo aktu tās darbības jomā.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Direktīva nedrīkstētu skart darba 
ņēmējiem paredzēto aizsardzību, kad tiek 
ziņots par Savienības darba tiesību aktu 
pārkāpumiem. Attiecībā uz drošības un 
veselības aizsardzību darbā 
Pamatdirektīvas 89/391/EEK 11. pants jau 
prasa dalībvalstīm nodrošināt, ka darba 
ņēmējiem vai viņu pārstāvjiem nedrīkst 
radīt neizdevīgus apstākļus, pamatojoties 
uz viņu prasību vai priekšlikumu darba 
devējiem veikt piemērotus pasākumus, lai 
mazinātu darba ņēmēju apdraudējumu 
un/vai likvidētu bīstamības cēloņus. Darba 
ņēmējiem un to pārstāvjiem ir tiesības 
vērsties kompetentajās valsts iestādēs, ja 
viņi uzskata, ka darba devēja veiktie 
pasākumi un izmantotie līdzekļi nav 
pietiekami, lai nodrošinātu drošību un 
veselības aizsardzību.

(20) Direktīva nedrīkstētu skart darba 
ņēmējiem paredzēto aizsardzību, kad tiek 
ziņots par nepareizu vai ļaunprātīgu 
rīcību vai par Savienības un valstu tiesību 
aktu pārkāpumiem. Piemēram, attiecībā uz 
drošības un veselības aizsardzību darbā 
Pamatdirektīvas 89/391/EEK 11. pants jau 
prasa dalībvalstīm nodrošināt, ka darba 
ņēmējiem vai viņu pārstāvjiem nedrīkst 
radīt neizdevīgus apstākļus, pamatojoties 
uz viņu prasību vai priekšlikumu darba 
devējiem veikt piemērotus pasākumus, lai 
mazinātu darba ņēmēju apdraudējumu 
un/vai likvidētu bīstamības cēloņus. Darba 
ņēmējiem un to pārstāvjiem ir tiesības 
vērsties kompetentajās valsts iestādēs, ja 
viņi uzskata, ka darba devēja veiktie 
pasākumi un izmantotie līdzekļi nav 
pietiekami, lai nodrošinātu drošību un 
veselības aizsardzību.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Šī direktīva nedrīkstētu skart tādas 
valsts drošības un citas klasificētas 
informācijas aizsardzību, kuru Savienības
tiesību akti un attiecīgajā dalībvalstī spēkā 
esošie normatīvie un administratīvie akti 
drošības nolūkā pieprasa aizsargāt no 
neatļautas piekļuves. Turklāt šīs direktīvas 
noteikumi nedrīkstētu ietekmēt 
pienākumus, kas izriet no Komisijas 
Lēmuma (ES, Euratom) 2015/444 
(2015. gada 13. marts) par drošības 
noteikumiem ES klasificētas informācijas 
aizsardzībai vai Padomes 2013. gada 
23. septembra Lēmuma par drošības 
noteikumiem ES klasificētas informācijas 
aizsardzībai.

(21) Šī direktīva nedrīkstētu skart tādas
valsts drošības un citas klasificētas 
informācijas aizsardzību, kuru Savienības 
tiesību akti un attiecīgajā dalībvalstī spēkā 
esošie normatīvie un administratīvie akti 
drošības nolūkā pieprasa aizsargāt no 
neatļautas piekļuves. Valstu drošības 
informācijas izmantošanas ierobežojumu 
skaitam vajadzētu būt noteiktam, un 
pašiem tiem vajadzētu būt precīzi 
definētiem. Turklāt šīs direktīvas 
noteikumi nedrīkstētu ietekmēt 
pienākumus, kas izriet no Komisijas 
Lēmuma (ES, Euratom) 2015/444 
(2015. gada 13. marts) par drošības 
noteikumiem ES klasificētas informācijas 
aizsardzībai vai Padomes 2013. gada 
23. septembra Lēmuma par drošības 
noteikumiem ES klasificētas informācijas 
aizsardzībai.

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Personas, kuras paziņo ar darbu 
saistītā kontekstā iegūtu informāciju par 
apdraudējumu vai kaitējumu sabiedrības 
interesēm, izmanto savas tiesības uz vārda 
brīvību. Tiesības uz vārda brīvību ir 
paredzētas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas (“Harta”) 11. pantā, 
savukārt Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
(ECTK) 10. pants ietver plašsaziņas 
līdzekļu brīvību un plurālismu.

(22) Personas, kuras paziņo informāciju 
par apdraudējumu vai kaitējumu 
sabiedrības interesēm, izmanto savas 
tiesības uz vārda brīvību. Vārda brīvība, 
kas ir būtiska demokrātiskās sabiedrības 
tiesības un ir paredzēta Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas (“Harta”) 11. pantā un
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (ECTK) 
10. pantā, ietver plašsaziņas līdzekļu 
brīvību un plurālismu.
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Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Attiecīgi šīs direktīvas pamatā ir 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra par 
tiesībām uz vārda brīvību un principi, kas 
uz šā pamata izstrādāti Eiropas Padomes 
2014. gada Ieteikumā par trauksmes cēlēju 
aizsardzību51.

(23) Attiecīgi šīs direktīvas pamatā ir 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra par 
tiesībām uz vārda brīvību un jo īpaši tās 
2008. gada 12. februāra spriedums lietā 
Guja/Moldova .  un principi, kas uz šā 
pamata ir izstrādāti Eiropas Padomes 2014. 
gada Ieteikumā par trauksmes cēlēju 
aizsardzību51.

__________________ __________________

51 CM/Rec(2014)7. 51 CM/Rec(2014)7.

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Personām, kuras paziņo 
informāciju, kas iegūta ar darbu saistītās 
aktivitātēs, un tāpēc ir pakļautas ar darbu 
saistītu represiju riskam (piemēram, par 
konfidencialitātes un lojalitātes 
pienākuma pārkāpšanu), ir nepieciešama 
īpaša tiesiskā aizsardzība. Galvenais 
iemesls, kāpēc jānodrošina šiem cilvēkiem 
aizsardzība, ir viņu ekonomiskā 
neaizsargātība attiecībā pret personu, kura 
de facto nodrošina darbu. Ja šādas ar 
darbu saistītas varas nesamērības nav 
(piemēram, parasta sūdzības iesniedzēja 
vai līdzpilsoņa gadījumā), tad aizsardzība 
pret represijām nav nepieciešama.

(24) Personām, kuras paziņo 
informāciju, kas iegūta ar darbu saistītās 
aktivitātēs, un tāpēc ir pakļautas ar darbu 
saistītu represiju riskam, ir nepieciešama 
īpaša tiesiskā aizsardzība. Galvenais 
iemesls, kāpēc jānodrošina šiem cilvēkiem 
aizsardzība, ir viņu neaizsargātība attiecībā 
pret personu, kura de facto nodrošina 
darbu. Nekādas darba attiecības 
nedrīkstētu ierobežot personas tiesības uz 
vārda brīvību.

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai Savienības tiesību aktu izpilde 
būtu efektīva, aizsardzība jāpiešķir 
visplašākajam tādu personu kategoriju 
lokam, kam neatkarīgi no tā, vai attiecīgās 
personas ir Savienības vai trešo valstu 
valstspiederīgie, ar darbu saistītu 
aktivitāšu dēļ (neatkarīgi no to veida un 
samaksas esamības vai neesamības) ir 
privileģēta piekļuve informācijai par 
pārkāpumiem, kuru paziņošana būtu 
sabiedrības interesēs, un pret kurām varētu 
vērst represijas par šo pārkāpumu 
paziņošanu. Lai aptvertu visas ar pārkāpēju 
organizāciju plašākā nozīmē saistītās 
personas, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
aizsardzības nepieciešamība tiek noteikta, 
ņemot vērā visus attiecīgos apstākļus, nevis 
tikai darba attiecību veidu.

(25) Lai Savienības tiesību aktu izpilde 
būtu efektīva, aizsardzība ir jāpiešķir 
visplašākajam tādu personu kategoriju 
lokam, kam neatkarīgi no tā, vai attiecīgās 
personas ir ES vai trešo valstu 
valstspiederīgie, viņu darbības dēļ 
(neatkarīgi no to veida un samaksas 
esamības vai neesamības) ir privileģēta
piekļuve informācijai par pārkāpumiem, 
kuru paziņošana būtu sabiedrības interesēs, 
un pret kurām varētu vērst represijas par šo 
pārkāpumu paziņošanu. Lai aptvertu visas 
ar pārkāpēju organizāciju plašākā nozīmē 
saistītās personas, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka aizsardzības 
nepieciešamība tiek noteikta, ņemot vērā 
visus attiecīgos apstākļus, nevis tikai darba 
attiecību veidu.

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Aizsardzībai vispirms būtu 
jāattiecas uz personām, kurām ir “darba 
ņēmēja” statuss LESD 45. panta nozīmē, 
kā to interpretējusi Eiropas Savienības 
Tiesa52, t. i., uz personām, kuras noteiktā 
laika posmā citas personas labā un vadībā 
sniedz pakalpojumus, par kuriem saņem 
atalgojumu. Līdz ar to aizsardzība būtu 
jāpiešķir arī personām nestandarta darba 
attiecībās, tostarp nepilna laika darba 
ņēmējiem un darba ņēmējiem ar līgumu uz 
noteiktu laiku, kā arī personām, kurām ir 
darba līgums vai darba attiecības ar 
pagaidu darba aģentūru — tie ir darba 
attiecību gadījumi, kuros bieži ir grūti 
piemērot standarta aizsardzību pret 
negodīgu attieksmi.

(26) Aizsardzībai vispirms būtu 
jāattiecas uz personām, kurām ir “darba 
ņēmēja” statuss LESD 45. panta nozīmē, 
kā to ir interpretējusi Eiropas Savienības 
Tiesa52, t. i., uz personām, kuras noteiktā 
laika posmā citas personas labā un vadībā 
sniedz pakalpojumus, par kuriem saņem 
atalgojumu, tostarp publiskā dienesta un 
civildienesta darbiniekiem un 
amatpersonām. Līdz ar to aizsardzība būtu 
jāpiešķir arī personām nestandarta darba 
attiecībās, tostarp nepilna laika darba 
ņēmējiem un darba ņēmējiem ar līgumu uz 
noteiktu laiku, kā arī personām, kurām ir 
darba līgums vai darba attiecības ar 
pagaidu darba aģentūru — tie ir darba 
attiecību gadījumi, kuros bieži ir grūti 
piemērot standarta aizsardzību pret 
negodīgu attieksmi. Visbeidzot, aizsardzība 
būtu jānodrošina arī personām, kuru 
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darba līgumi ir beigušies, un algotiem un 
nealgotiem praktikantiem.

__________________ __________________

52 1986. gada 3. jūlija spriedums lietā 66/85 
Lawrie-Blum, 2010. gada 14. oktobra 
spriedums lietā C428/09 Union Syndicale 
Solidaires Isère, 2015. gada 9. jūlija 
spriedums lietā C-229/14 Balkaya, 2014. 
gada 4. decembra spriedums lietā C-413/13 
FNV Kunsten un 2016. gada 17. novembra 
spriedums lietā C-216/15 Ruhrlandklinik.

52 1986. gada 3. jūlija spriedums lietā 66/85 
Lawrie-Blum, 2010. gada 14. oktobra 
spriedums lietā C428/09 Union Syndicale 
Solidaires Isère, 2015. gada 9. jūlija 
spriedums lietā C-229/14 Balkaya, 2014. 
gada 4. decembra spriedums lietā C-413/13 
FNV Kunsten un 2016. gada 17. novembra 
spriedums lietā C-216/15 Ruhrlandklinik.

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Aizsardzība būtu jāpaplašina, 
attiecinot to arī uz citām fiziskām vai 
juridiskām personām, kuras, nebūdamas 
“darba ņēmēji” LESD 45. panta izpratnē, 
var spēlēt nozīmīgu lomu likumpārkāpumu 
atklāšanā un var kļūt ekonomiski 
neaizsargātas ar darbu saistītā kontekstā. 
Piemēram, tādā jomā kā produktu drošība, 
piegādātāji ir daudz tuvāk iespējamas 
negodīgas un nelikumīgas ražošanas, 
importa vai nedrošu produktu izplatīšanas 
prakses avotam; Savienības fondu apguvē 
konsultanti, kas sniedz pakalpojumus, ir 
privileģētā stāvoklī pievērst uzmanību 
pārkāpumiem, kuru liecinieki viņi ir. Šādas 
personu kategorijas, tostarp 
pašnodarbinātas personas, kuras sniedz 
pakalpojumus, ārštata darbinieki, 
darbuzņēmēji, apakšuzņēmēji un 
piegādātāji, parasti ir pakļauti represijām, 
kas var izpausties kā pakalpojumu līguma, 
licences vai atļaujas darbības termiņa 
ātrāka pārtraukšana vai anulēšana, 
uzņēmējdarbības un ienākumu zaudēšana, 
piespiešana, iebiedēšana vai aizskaršana, 
iekļaušana melnajā sarakstā / boikotēšana 
vai reputācijas graušana. Arī akcionāri vai 
personas vadības struktūrās var ciest no 
represijām, piemēram, finansiālām 

(27) Aizsardzība būtu jāpaplašina, 
attiecinot to arī uz cilvēkiem, kuri sekmē 
ziņošanu, un pētnieciskajiem 
žurnālistiem, kuri iegūst informāciju par 
pārkāpumiem un publicē to, kā arī uz 
citām fiziskām vai juridiskām personām, 
kuras, nebūdamas “darba ņēmēji” LESD 
45. panta izpratnē, tomēr var spēlēt 
nozīmīgu lomu likumpārkāpumu atklāšanā 
un var kļūt ekonomiski vai citādi
neaizsargātas ar darbu saistītā kontekstā. 
Piemēram, tādā jomā kā produktu drošība, 
piegādātāji ir daudz tuvāk iespējamas 
negodīgas un nelikumīgas ražošanas, 
importa vai nedrošu produktu izplatīšanas 
prakses avotam; Savienības fondu apguvē 
konsultanti, kas sniedz pakalpojumus, ir 
privileģētā stāvoklī pievērst uzmanību 
pārkāpumiem, kuru liecinieki viņi ir. Šādas 
personu kategorijas, tostarp 
pašnodarbinātas personas, kuras sniedz 
pakalpojumus, ārštata darbinieki, 
darbuzņēmēji, apakšuzņēmēji un 
piegādātāji, parasti ir pakļauti represijām, 
kas var izpausties kā pakalpojumu līguma, 
licences vai atļaujas darbības termiņa 
ātrāka pārtraukšana vai anulēšana, 
uzņēmējdarbības un ienākumu zaudēšana, 
piespiešana, iebiedēšana vai aizskaršana, 
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represijām, iebiedēšanas, aizskaršanas, 
iekļaušanas melnajā sarakstā vai 
reputācijas graušanas. Aizsardzība būtu 
jānodrošina arī personām, kas kandidē uz 
darbavietu vai iespēju sniegt pakalpojumus 
organizācijai un kuras ieguvušas 
informāciju par tiesību aktu pārkāpumiem 
darbā pieņemšanas procedūras laikā vai 
citā pirmslīguma pārrunu posmā un arī var 
ciest no represijām, piemēram, darba 
devēja negatīvu atsauksmju vai iekļaušanas 
melnajā sarakstā / uzņēmuma boikotēšanas 
veidā.

iekļaušana melnajā sarakstā / uzņēmuma 
boikotēšana vai reputācijas graušana. Arī 
akcionāri vai personas vadības struktūrās 
var ciest no represijām, piemēram, 
finansiālām represijām, iebiedēšanas, 
aizskaršanas, iekļaušanas melnajā sarakstā 
vai reputācijas graušanas. Aizsardzība būtu 
jānodrošina arī personām, kuras kandidē 
uz darbavietu vai iespēju sniegt 
pakalpojumus organizācijai un kuras ir
ieguvušas informāciju par tiesību aktu 
pārkāpumiem darbā pieņemšanas 
procedūras laikā vai citā pirmslīguma 
pārrunu posmā un arī var ciest no 
represijām, piemēram, darba devēja 
negatīvu atsauksmju vai iekļaušanas 
melnajā sarakstā / uzņēmuma boikotēšanas 
veidā.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Aizsardzība būtu jānodrošina arī 
attiecībā uz personām, kuras sekmē 
ziņošanu, starpniekiem un 
pētnieciskajiem žurnālistiem un 
pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kuras ar savu darbību 
nodrošina efektīvu iespējamā vai jau 
notikušā pārkāpuma izpaušanu.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Trauksmes cēlēju efektīva 
aizsardzība ietver arī to personu kategoriju 
aizsardzību, kuras nav finansiāli atkarīgas 
no savām ar darbu saistītajām aktivitātēm, 
tomēr var ciest no represijām par 

(28) Trauksmes cēlēju efektīva 
aizsardzība ietver arī to personu kategoriju 
aizsardzību, kuras gan nav finansiāli 
atkarīgas no savām ar darbu saistītajām 
aktivitātēm, tomēr var ciest no represijām 
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pārkāpumu atklāšanu. Represijas pret 
brīvprātīgajiem vai neatalgotiem 
praktikantiem var izpausties kā atteikums 
turpmāk izmantot viņu pakalpojumus, 
negatīvu atsauksmju sniegšana iespējamam 
darba devējam vai citāda reputācijas 
graušana.

par pārkāpumu atklāšanu, vai par 
trauksmes cēlēju ziņošanas atbalstīšanu. 
Represijas pret brīvprātīgajiem vai 
neatalgotiem praktikantiem var izpausties 
kā atteikums turpmāk izmantot viņu 
pakalpojumus, negatīvu atsauksmju 
sniegšana iespējamam darba devējam vai 
citāda reputācijas graušana. Represijas pret 
izmeklētājiem vai ziņotājiem varētu 
izpausties kā stratēģiska tiesāšanās 
prāvas, piemēram, pamatojoties uz goda 
un cieņas aizskaršanu.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Aizsardzība būtu jānodrošina arī 
attiecībā uz visām personām, kas strādā 
visās Savienības iestādēs, struktūrās un 
aģentūrās, un personām, kas strādā 
Eiropas struktūrās ārpus Savienības 
teritorijas. Eiropas Savienības iestādēm, 
aģentūrām un struktūrām būtu jāpieņem 
un jāīsteno iekšēji noteikumi par 
trauksmes cēlēju aizsardzību saskaņā ar 
Regulas Nr. 31 (EEK), 11 (Euratom), 
(“Civildienesta noteikumu”) 22.a, 22.b un 
22.c pants.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
28.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28b) Efektīva aizsardzība nozīmē 
pienācīgu apmācību un personāla biroju, 
kurā trauksmes cēlēji var saņemt 
informāciju par savām tiesībām, 
izpaušanas veidiem un ierobežojumiem, 
lai viņi būtu informēti par savām tiesībām 
un atbildību. Šādu risinājumu nedrīkstētu 
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uzskatīt par neatkarīgu juridisko padomu 
ieguves iespēju aizstājēju, jo tām arī 
vajadzētu būt pieejamām.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Efektīvai Savienības tiesību 
pārkāpumu novēršanai ir nepieciešams, lai 
aizsardzība tiktu piešķirta arī personām, 
kuras sniedz informāciju par iespējamiem 
pārkāpumiem, kas vēl nav notikuši, taču 
varētu notikt. To pašu iemeslu dēļ 
aizsardzība jāpiešķir arī personām, kas 
nesniedz apstiprinošus pierādījumus, bet 
pauž pamatotas bažas vai aizdomas. Taču 
aizsardzība nebūtu jāpiemēro gadījumos, 
kad paziņotā informācija jau ir zināma 
publiskajā telpā vai tiek izplatīta kā 
nepamatotas baumas.

(30) Efektīvai nepareizas vai 
ļaunprātīgas rīcības vai Savienības un 
valstu tiesību pārkāpumu novēršanai ir 
nepieciešams, lai aizsardzība tiktu piešķirta 
arī personām, kuras sniedz informāciju par 
iespējamiem pārkāpumiem, kas vēl nav 
notikuši, taču varētu notikt To pašu 
iemeslu dēļ aizsardzība jāpiešķir arī 
personām, kas nesniedz apstiprinošus 
pierādījumus, bet pauž pamatotas bažas vai 
aizdomas. Taču aizsardzība nebūtu 
jāpiemēro gadījumos, kad paziņotā 
informācija tiek izplatīta kā nepamatotas 
baumas un citu personu sniegta 
informācija. Aizsardzība būtu jānodrošina 
gan attiecībā uz personām, kas strādā 
Savienības teritorijā esošās struktūrās, 
gan arī personām, kas strādā Eiropas 
struktūrās ārpus tās. Tā būtu arī 
jāpiemēro attiecībā uz amatpersonām, kā 
arī citiem darbiniekiem un stažieriem, 
kuri strādā Savienības iestādēs, aģentūrās 
un struktūrās.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Represijas parāda ciešo 
(cēloņsakarību) saistību, kas noteikti 
atklājas posmā starp paziņošanu un 
piedzīvotajām nelabvēlīgajām sekām, 
kuras tieši vai netieši izjūt ziņojošā 

(31) Represijas parāda ciešo 
(cēloņsakarību) saistību, kas noteikti 
atklājas posmā starp paziņošanu un 
piedzīvotajām nelabvēlīgajām sekām, 
kuras tieši vai netieši izjūt ziņojošā 
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persona, tāpēc tai ir nepieciešama tiesiskā 
aizsardzība. Lai ziņojošo personu efektīva 
aizsardzība būtu līdzeklis, ar ko veicināt 
Savienības tiesību izpildi, ir jānosaka plaša 
represiju definīcija, aptverot jebkādu 
darbību vai bezdarbību ar darbu saistītā 
kontekstā, kas nodara šīm personām 
kaitējumu.

persona, tāpēc tai ir nepieciešama tiesiskā 
aizsardzība. Lai ziņojošo personu efektīva 
aizsardzība būtu līdzeklis, ar ko veicināt 
Savienības tiesību izpildi, ir jānosaka plaša 
represiju definīcija, aptverot jebkādu 
darbību vai bezdarbību, kas nodara šīm 
personām kaitējumu.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Iespējamajiem trauksmes cēlējiem 
vajadzētu būt tiesībām paļauties uz pašu 
izvēlētiem ziņošanas kanāliem — gan 
iekšējiem, gan ārējiem — vai pieņemt 
lēmumu attiecīgo informāciju darīt 
zināmu publiskā sfērā, piemēram, 
izmantojot plašsaziņas līdzekļus, ja vien 
tiek pilnībā nodrošināta informācijas 
atklājēja konfidencialitāte un 
anonimitāte, ir garantēta datu aizsardzība 
un žurnālistiem, blogeriem vai plašsaziņas 
līdzekļiem vispār savu avotu identitāte nav 
jāatklāj nekad. Trauksmes cēlēji būtu 
jāaizsargā neatkarīgi no viņu izvēlētā 
ziņošanas kanāla.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Trauksmes cēlēji ir īpaši svarīgs 
pētnieciskās žurnālistikas informācijas 
avots. Nodrošinot trauksmes cēlēju 
efektīvu aizsardzību pret represijām, tiek 
nostiprināta (iespējamo) trauksmes cēlēju 
juridiskā noteiktība un tādējādi veicināta 
un atvieglota arī trauksmes celšana 
plašsaziņas līdzekļos. Šajā sakarā 

(33) Trauksmes cēlēji ir īpaši svarīgs 
pētnieciskās žurnālistikas informācijas 
avots. Nodrošinot trauksmes cēlēju un 
pētniecisko žurnālistu efektīvu aizsardzību 
pret represijām un jebkādām aizkaršanas 
formām, tiek nostiprināta (iespējamo) 
trauksmes cēlēju juridiskā noteiktība un 
tādējādi veicināta un atvieglota arī 



AD\1168257LV.docx 19/70 PE626.976v02-00

LV

trauksmes cēlēju kā žurnālistu informācijas 
avotu aizsardzība ir būtiski svarīga, lai 
pētnieciskie žurnālisti varētu pildīt 
uzraudzības funkciju demokrātiskā 
sabiedrībā.

trauksmes celšana plašsaziņas līdzekļos. 
Šajā sakarā trauksmes cēlēju kā žurnālistu 
informācijas avotu aizsardzība ir būtiski 
svarīga, lai pētnieciskie žurnālisti varētu 
pildīt uzraudzības funkciju demokrātiskā 
sabiedrībā.

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Dalībvalstu pienākums ir noteikt 
kompetentās iestādes, kas var saņemt un 
pienācīgi apstrādāt ziņojumus par 
pārkāpumiem, uz kuriem attiecas šīs 
direktīvas darbības joma. Tās var būt 
regulatīvās vai pārraudzības struktūras 
attiecīgajās jomās, tiesībaizsardzības 
iestādes, korupcijas apkarošanas iestādes 
un ombudi. Ieceltajām kompetentajām 
iestādēm jābūt spējīgām un pilnvarotām 
novērtēt ziņojumā izteikto apgalvojumu 
pareizību un reaģēt uz paziņotajiem 
pārkāpumiem, tostarp, sākt izmeklēšanu, 
saukt pie atbildības vai veikt līdzekļu 
atgūšanas darbības, vai izmantot citus 
piemērotus korektīvus pasākumus, kas ir to 
pilnvarās.

(34) Dalībvalstu pienākums ir noteikt 
kompetentās iestādes, kas var saņemt tos 
ziņojumus un nodrošināt pienācīgu to 
ziņojumu par pārkāpumiem pēckontroli, 
uz kuriem attiecas šīs direktīvas darbības 
joma, tādējādi garantējot arī augstāko 
iespējamo neatkarības un objektivitātes 
līmeni. Tās var būt regulatīvās vai 
pārraudzības struktūras attiecīgajās jomās, 
tiesībaizsardzības iestādes, korupcijas 
apkarošanas iestādes un ombudi. 
Ieceltajām kompetentajām iestādēm jābūt 
spējīgām un pilnvarotām novērtēt ziņojumā 
izteikto apgalvojumu pareizību un reaģēt 
uz paziņotajiem pārkāpumiem, tostarp, sākt 
izmeklēšanu, saukt pie atbildības vai veikt 
līdzekļu atgūšanas darbības, vai izmantot 
citus piemērotus korektīvus pasākumus, 
kas ir to pilnvarās. Minētajās iestādēs 
strādājošajiem darbiniekiem ir jābūt 
attiecīgās jomas speciālistiem un ir jābūt 
izgājušiem pienācīgu apmācību un 
instruktāžu par Eiropas un valstu datu 
aizsardzības tiesību aktiem. Tajā pašā 
laikā Eiropas Ombuda ietvaros būtu 
jāizveido neatkarīga padomdevēja un 
kontaktpunkta struktūrvienība, kura 
veiktu koordināciju ar dalībvalstīm un 
ieteiktu konkrētus pasākumus, ar kuriem 
aizsargā trauksmes cēlējus un 
pētnieciskos žurnālistus.

Grozījums Nr. 33
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Direktīvas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Ziņojošām personām vajadzētu būt 
tiesībām pašām izvēlēties vispiemērotāko 
ziņošanas un informācijas atklāšanas 
kanālu — kā iekšēju, tā ārēju —, 
neparedzot stingru to hierarhiju.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Būtu skaidri jānosaka, ka tad, ja 
privātas juridiskās struktūras nenodrošina 
iekšējos ziņošanas kanālus, ziņojošām
personām vajadzētu būtu iespējai tieši ziņot
ārējām kompetentajām iestādēm un šīm 
personām būtu jāsaņem šajā direktīvā 
paredzētā aizsardzība pret represijām.

(40) Ziņojošām personām vajadzētu 
būtu iespējai ziņot kompetentajām 
iestādēm, un tām būtu jāsaņem šajā 
direktīvā paredzētā aizsardzība pret 
represijām.

Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Ja vien tiek nodrošināta ziņojošās 
personas identitātes konfidencialitāte, katra 
privātā vai sabiedriskā juridiskā struktūra 
var pati izvēlēties, kāda veida ziņošanas 
kanālus veidot — pieņemt ziņojumus 
personīgi, pa pastu, novietojot pastkasti 
sūdzībām, ierīkojot speciālu tālruņa līniju 
vai tiešsaistes platformu (intranetā vai 
internetā). Tomēr ziņošanas kanālu veidi 
nedrīkstētu aprobežoties ar tādiem 
instrumentiem kā personīga ziņošana vai 
sūdzību pastkastes, kas negarantē ziņojošās 
personas identitātes konfidencialitāti.

(42) Ja vien tiek nodrošināta ziņojošās 
personas identitātes anonimitāte vai 
konfidencialitāte, katra privātā vai 
sabiedriskā juridiskā struktūra var pati 
izvēlēties, kāda veida ziņošanas kanālus 
veidot — pieņemt ziņojumus personīgi, pa 
pastu, novietojot pastkasti sūdzībām, 
ierīkojot speciālu tālruņa līniju vai 
tiešsaistes platformu (intranetā vai 
internetā). Tomēr ziņošanas kanālu veidi 
nedrīkstētu aprobežoties ar tādiem 
instrumentiem kā personīga ziņošana vai 
sūdzību pastkastes, kas negarantē nedz 
ziņojošās personas identitātes anonimitāti, 
nedz konfidencialitāti. Anonīmi ziņojumi 
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būtu jāņem vērā un sākotnēji anonīmu 
trauksmes cēlēju aizsardzība būtu 
jānodrošina gadījumos, kad šāda 
aizsardzība ir nepieciešama.

Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Privāto un sabiedrisko struktūru 
vārdā pieņemt sūdzības var atļaut arī 
trešām pusēm, ja vien tās piedāvā 
atbilstošas neatkarības, konfidencialitātes, 
datu aizsardzības un slepenības garantijas. 
Trešās puses var būt ārēju ziņošanas 
platformu nodrošinātāji, ārēji konsultanti 
vai revidenti vai arodbiedrību pārstāvji.

(43) Pēc tam, kad atkarībā no gadījuma 
ir veikts novērtējums, privāto un 
sabiedrisko struktūru vārdā pieņemt 
sūdzības var atļaut arī trešām pusēm, ja 
vien tās piedāvā atbilstošas neatkarības, 
anonimitātes, konfidencialitātes, datu 
aizsardzības un slepenības garantijas. 
Trešās puses var būt ārēju ziņošanas 
platformu nodrošinātāji, ārēji konsultanti 
vai revidenti vai arodbiedrību pārstāvji.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Iekšējām ziņošanas procedūrām 
būtu jānodrošina privāto juridisko struktūru 
iespēja pilnīgi konfidenciāli saņemt un 
izmeklēt ziņojumus, ko iesnieguši 
attiecīgās struktūras un tās 
meitasuzņēmumu vai saistīto uzņēmumu 
(“koncerns”) darbinieki, taču iespēju 
robežās arī ikviena šā koncerna pārstāvis 
un piegādātājs un ikviena persona, kura 
informāciju ieguvusi ar darbu saistītās 
aktivitātēs attiecīgajā struktūrā vai 
koncernā.

(44) Iekšējām ziņošanas procedūrām 
būtu jānodrošina privāto juridisko struktūru 
iespēja pilnīgi konfidenciāli un, ja 
nepieciešams, ievērojot anonimitāti, 
saņemt un izmeklēt ziņojumus, ko 
iesnieguši ne tikai attiecīgās struktūras un 
tās meitasuzņēmumu vai saistīto 
uzņēmumu (“koncerns”) darbinieki, bet
iespēju robežās arī ikviena šā koncerna 
pārstāvis un piegādātājs un ikviena 
persona, kura informāciju ieguvusi ar 
darbu saistītās aktivitātēs attiecīgajā 
struktūrā vai koncernā.
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Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Privātā juridiskā struktūrā personas 
vai struktūrvienības, kas būtu 
vispiemērotākās saņemt ziņojumus un 
veikt to pēckontroli, būtu jāieceļ, ņemot 
vērā šīs organizācijas struktūru, bet jebkurā 
gadījumā tām būtu jāspēj nodrošināt 
interešu konflikta neesamību un 
neatkarību. Mazākās struktūrās šo funkciju 
var pildīt kāda uzņēmuma amatpersona, 
kura var tieši ziņot organizācijas vadībai, 
piemēram, galvenais atbilstības inspektors 
vai personāldaļas speciālists, juridiskā 
dienesta vai privātās dzīves aizsardzības 
amatpersona, finanšu direktors, galvenais 
revidents vai valdes loceklis.

(45) Privātā juridiskā struktūrā personas 
vai struktūrvienības, kas būtu 
vispiemērotākās saņemt ziņojumus un 
veikt to pēckontroli, būtu jāieceļ, ņemot 
vērā šīs organizācijas struktūru, bet jebkurā 
gadījumā tām būtu jāspēj nodrošināt 
interešu konflikta neesamību, pienācīgu 
zinātību un neatkarību. Mazākās struktūrās 
šo funkciju var pildīt kāda uzņēmuma 
amatpersona, kura var tieši ziņot 
organizācijas vadībai, piemēram, galvenais 
atbilstības inspektors vai personāldaļas 
speciālists, juridiskā dienesta vai privātās 
dzīves aizsardzības amatpersona, finanšu 
direktors, galvenais revidents vai valdes 
loceklis.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Personām, kuras apsver iespēju 
ziņot par Savienības tiesību pārkāpumiem, 
vajadzētu būtu iespējai pieņemt ar 
informāciju pamatotu lēmumu par to, vai 
ziņot, kā ziņot un kad ziņot. Privātajām un 
sabiedriskajām struktūrām, kurās ir 
ieviestas iekšējās ziņošanas procedūras, 
jāsniedz informācija gan par šīm 
procedūrām, gan par procedūrām, kas 
jāveic, lai ziņotu ārējām kompetentajām 
iestādēm. Šādai informācijai jābūt viegli 
saprotamai un pieejamai, tostarp, cik vien 
iespējams, arī citām personām, kas nav 
darbinieki un kuras sazinās ar attiecīgo 
struktūru ar darbu saistītās aktivitātēs, 
piemēram, pakalpojumu sniedzējiem, 
izplatītājiem, piegādātājiem un biznesa 

(47) Personām, kuras apsver iespēju 
ziņot par Savienības tiesību pārkāpumiem, 
vajadzētu būtu iespējai pieņemt ar 
informāciju pamatotu lēmumu par to, vai 
ziņot, kā ziņot un kad ziņot. Privātajām un 
sabiedriskajām struktūrām, kurās ir 
ieviestas iekšējās ziņošanas procedūras, 
jāsniedz informācija gan par šīm 
procedūrām, gan par procedūrām, kas 
jāveic, lai ziņotu ārējām kompetentajām 
iestādēm. Tām būtu arī jāsniedz 
informācija par trauksmes cēlējiem 
garantētajām tiesībām, jo īpaši par viņu 
tiesībām uz šajā direktīvā nodrošināto 
informācijas izpaušanu, un viņu tiesībām 
šajā nolūkā vērsties pie trauksmes cēlēju 
aizsardzībā iesaistītajām pilsoniskās 
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partneriem. Piemēram, šādu informāciju 
var novietot redzamā vietā, kas pieejama 
visām attiecīgajām personām, vai 
struktūras tīmekļa vietnē, kā arī iekļaut 
mācībās vai kursos par profesionālo ētiku 
un godprātību.

sabiedrības organizācijām, jo īpaši 
organizācijām, kas trauksmes cēlējiem 
sniedz stratēģiskas un juridiskas 
konsultācijas. Šādai informācijai jābūt 
viegli saprotamai un pieejamai, tostarp, cik 
vien iespējams, arī citām personām, kas 
nav darbinieki un kuras sazinās ar attiecīgo 
struktūru ar darbu saistītās aktivitātēs, 
piemēram, pakalpojumu sniedzējiem, 
izplatītājiem, piegādātājiem un biznesa 
partneriem. Piemēram, šādu informāciju 
var novietot redzamā vietā, kas pieejama 
visām attiecīgajām personām, vai 
struktūras tīmekļa vietnē, kā arī iekļaut 
mācībās vai kursos par profesionālo ētiku 
un godprātību.

Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Lai varētu efektīvi atklāt un novērst 
Savienības tiesību pārkāpumus, 
jānodrošina, ka iespējamie trauksmes cēlēji 
savā rīcībā esošo informāciju var vienkārši
un pilnīgi konfidenciāli nodot attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm, kuras var to 
izmeklēt un atrisināt problēmu, ja tas ir 
iespējams.

(48) Lai varētu efektīvi atklāt un novērst 
Savienības tiesību pārkāpumus, ir 
jānodrošina, ka iespējamie trauksmes cēlēji 
savā rīcībā esošo informāciju var vienkārši, 
anonīmi vai pilnīgi konfidenciāli nodot 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm, 
kuras var to izmeklēt un atrisināt problēmu, 
ja tas ir iespējams.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Pēckontrole un atgriezeniskā saite 
jānodrošina saprātīgā laika posmā; tas ir 
nepieciešams, lai varētu nekavējoties 
risināt problēmu, kas var būt ziņojuma 
priekšmets, kā arī novērst nevajadzīgus 
publiskus paziņojumus. Šādam termiņam 
nevajadzētu pārsniegt trīs mēnešus, bet to 
varētu pagarināt līdz sešiem mēnešiem, ja 

(50) Pēckontrole un atgriezeniskā saite 
jānodrošina saprātīgā laika posmā; tas ir 
nepieciešams, lai varētu nekavējoties 
risināt problēmu, kas var būt ziņojuma 
priekšmets. Šādam termiņam nevajadzētu 
pārsniegt trīs mēnešus, bet to varētu 
pagarināt līdz sešiem mēnešiem, ja tas ir
nepieciešams īpašu lietas apstākļu dēļ, jo 
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tas nepieciešams īpašu lietas apstākļu dēļ, 
jo īpaši ziņojuma temata būtības un 
sarežģītības dēļ, kas var paildzināt 
izmeklēšanas laiku.

īpaši ziņojuma temata būtības un 
sarežģītības dēļ, kas var paildzināt 
izmeklēšanas laiku.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Personām, kuras plāno ziņot, 
vajadzētu būtu iespējai pieņemt ar 
informāciju pamatotu lēmumu par to, vai 
ziņot, kā ziņot un kad ziņot. Tāpēc 
kompetentajām iestādēm būtu jāpublisko 
viegli pieejama informācija par 
kompetentajās iestādēs pieejamajiem 
ziņošanas kanāliem, par piemērojamajām 
procedūrām un par šo iestāžu īpaši 
norīkotajiem darbiniekiem. Lai veicinātu 
ziņošanu un to nekavētu, visai informācijai 
par ziņojumiem vajadzētu būt pārredzamai, 
viegli saprotamai un uzticamai.

(54) Personām, kuras plāno ziņot, 
vajadzētu būtu iespējai pieņemt ar 
informāciju pamatotu lēmumu par to, vai 
ziņot, kā ziņot un kad ziņot. Tāpēc 
kompetentajām iestādēm būtu jāpublisko 
un jāpadara viegli pieejama informācija 
par kompetentajās iestādēs pieejamajiem 
ziņošanas kanāliem, par piemērojamajām 
procedūrām un par šo iestāžu īpaši 
norīkotajiem darbiniekiem. Lai veicinātu 
ziņošanu un to nekavētu, visai informācijai 
par ziņojumiem vajadzētu būt pārredzamai, 
viegli saprotamai un uzticamai. 
Iespējamajiem trauksmes cēlējiem 
vienmēr būtu jāvar pašiem pieņemt 
lēmumu, vai izmantot iekšējus vai ārējus
ziņošanas kanālus.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
tiek atbilstīgi uzskaitīti visi ziņojumi par 
pārkāpumiem, ka ikviens ziņojums ir 
pieejams kompetentajā iestādē un ka 
ziņojumā sniegto informāciju vajadzības 
gadījumā var izmantot kā pierādījumu 
izpildes darbībās.

(57) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
tiek atbilstīgi uzskaitīti visi ziņojumi par 
pārkāpumiem, ka ikviens ziņojums ir 
pieejams kompetentajā iestādē un ka 
ziņojumos sniegto informāciju vajadzības 
gadījumā var izmantot kā pierādījumu 
izpildes darbībās, cik vien iespējams, 
ievērojot ziņotāja privātumu.
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Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Ziņojošās personas un iesaistītās 
personas datu aizsardzība ir būtiska, lai 
novērstu negodīgu attieksmi vai kaitējumu 
reputācijai gadījumā, ja tiek izpausti 
personas dati, jo īpaši, ja tiek atklāta 
iesaistītās personas identitāte. Tāpēc 
atbilstīgi Regulas (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti (“Vispārīgā datu aizsardzības 
regula”) prasībām kompetentajām iestādēm 
būtu jāievieš pienācīgas datu aizsardzības 
procedūras, kas ir īpaši vērstas uz ziņojošās 
personas, iesaistītās personas un jebkuras 
citas ziņojumā minētas personas 
aizsardzību un ietver drošu kompetentās 
iestādes sistēmu ar ierobežotām piekļuves 
tiesībām, kas ir tikai attiecīgajiem
darbiniekiem.

(58) Ziņojošās personas un iesaistītās 
personas datu aizsardzība un informācijas 
konfidencialitāte ir būtiskas, lai novērstu 
netaisnīgu attieksmi, jebkādu aizskaršanu 
vai iebiedēšanu vai kaitējumu reputācijai 
gadījumā, ja tiek izpausti personas dati, jo 
īpaši, ja tiek atklāta iesaistītās personas 
identitāte. Tāpēc atbilstīgi Regulas 
(ES) 2016/679 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti 
(“Vispārīgā datu aizsardzības regula”) 
prasībām kompetentajām iestādēm būtu 
jāievieš pienācīgas datu aizsardzības 
procedūras, kas ir īpaši vērstas uz ziņojošās 
personas, iesaistītās personas un jebkuras 
citas ziņojumā minētas personas 
aizsardzību un ietver drošu kompetentās 
iestādes sistēmu ar ierobežotām piekļuves 
tiesībām, kas ir tikai pilnvarotajiem
darbiniekiem.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Veicot regulāru kompetento iestāžu 
procedūru pārskatīšanu un paraugprakses 
apmaiņu, būtu jānodrošina šo procedūru 
atbilstība un līdz ar to piemērotība to 
mērķim.

(59) Veicot regulāru kompetento iestāžu 
procedūru pārskatīšanu un paraugprakses 
apmaiņu, tostarp pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām izsakot ieteikumus, būtu 
jānodrošina šo procedūru atbilstība un līdz 
ar to piemērotība to mērķim.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
60. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Lai saņemtu aizsardzību, ziņojošām 
personām, ņemot vērā apstākļus un 
ziņošanas laikā pieejamo informāciju, ir 
jābūt pamatotai pārliecībai, ka to sniegtās 
ziņas ir patiesas. Būtu jāpieņem, ka šī 
pamatotā pārliecība pastāv, ja vien un 
kamēr nav pierādīts pretējais. Tā ir būtiska 
garantija pret ļaunprātīgiem, vieglprātīgiem 
un nenozīmīgiem ziņojumiem, kas 
nodrošina to, ka personas, kuras tīši un 
apzināti sniedz nepatiesu vai maldinošu 
informāciju, nesaņems aizsardzību. 
Vienlaikus tā nodrošina, ka aizsardzība 
netiek zaudēta, ja ziņojošā persona ir 
iesniegusi neprecīzu ziņojumu cilvēcīgas 
kļūdas dēļ. Tāpat ziņojošām personām 
vajadzētu būt tiesībām uz šajā direktīvā 
paredzēto aizsardzību, ja tām ir pamatots 
iemesls uzskatīt, ka uz paziņoto 
informāciju attiecas direktīvas darbības 
joma.

(60) Lai saņemtu aizsardzību, ziņojošām 
personām, ņemot vērā apstākļus un 
ziņošanas laikā pieejamo informāciju, ir 
jābūt pamatotai pārliecībai, ka to sniegtās 
ziņas ir patiesas. Būtu jāpieņem, ka šī 
pamatotā pārliecība pastāv, ja vien un 
kamēr nav pierādīts pretējais. Tā ir būtiska 
garantija pret ļaunprātīgiem, vieglprātīgiem 
un nenozīmīgiem ziņojumiem, kas 
nodrošina to, ka personas, kuras tīši un 
apzināti sniedz nepatiesu vai maldinošu 
informāciju, nesaņems aizsardzību. 
Vienlaikus tā nodrošina, ka aizsardzība 
netiek zaudēta, ja ziņojošā persona ir 
iesniegusi neprecīzu ziņojumu labā ticībā. 
Tāpat ziņojošām personām vajadzētu būt 
tiesībām uz šajā direktīvā paredzēto 
aizsardzību, ja tām ir pamatots iemesls 
uzskatīt, ka uz paziņoto informāciju 
attiecas direktīvas darbības joma.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Prasība par ziņošanas kanālu 
izmantošanu dažādos līmeņos parasti ir 
nepieciešama, lai nodrošinātu, ka 
informācija sasniedz personas, kuras var 
palīdzēt agrīni un efektīvi novērst 
sabiedrības interesēm radītos riskus, kā arī 
nepieļaut nepamatotu kaitējumu 
reputācijai publiskošanas rezultātā. 
Tomēr uz šīs prasības piemērošanu ir 
jāattiecina daži izņēmumi, lai ziņojošā 
persona varētu izvēlēties vispiemērotāko 
kanālu atkarībā no lietas individuālajiem 
apstākļiem. Turklāt, ievērojot Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas judikatūrā izstrādātos 
kritērijus57, informācijas publiskošana ir 
jāaizsargā, ņemot vērā tādus demokrātijas

(61) Dažādu ziņošanas kanālu 
izmantošana ir nepieciešama, lai 
informācija sasniegtu personas, kuras var 
palīdzēt agrīni un efektīvi novērst 
sabiedrības interesēm radītos riskus. Tomēr 
uz šīs prasības piemērošanu ir jāattiecina 
daži noteikumi, lai ziņojošā persona varētu 
izvēlēties vispiemērotāko kanālu atkarībā 
no lietas individuālajiem apstākļiem. 
Turklāt ir jānodrošina publisko 
paziņojumu aizsardzība, ņemot vērā tādus 
demokrātiskos principus kā pārredzamība,
pārskatatbildība un pamattiesības, 
piemēram, vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu brīvība.
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principus kā pārredzamība un
pārskatatbildība un tādas pamattiesības kā
vārda brīvība un plašsaziņas līdzekļu 
brīvība, vienlaikus panākot līdzsvaru starp 
darba devēju vēlmi vadīt savu 
organizāciju un aizsargāt savas intereses 
un starp sabiedrības vēlmi tikt pasargātai 
no kaitējuma.

_________________

57 Viens no kritērijiem, lai noteiktu, vai 
represijas pret trauksmes cēlējiem, kas 
publiskojuši informāciju, aizskar vārda 
brīvību veidā, kas nav pieļaujams 
demokrātiskā sabiedrībā, ir tas, vai 
personai, kura izpaudusi informāciju, 
bijuši pieejami citi paziņošanas kanāli; 
skat., piemēram, ECT Lielās palātas 2008. 
gada 12. februāra spriedumu lietā Guja 
pret Moldovu (iesniegums Nr.14277/04).

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Ziņojošām personām vispirms 
noteikti būtu jāizmanto pieejamie iekšējie
ziņošanas kanāli un jāziņo savam darba 
devējam. Taču var būt gadījumi, kad 
iekšējie ziņošanas kanāli nav izveidoti 
(struktūrās, kam nav pienākuma izveidot 
šādus kanālus saskaņā ar šo direktīvu vai 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem) vai 
to izmantošana nav obligāta (piemēram, 
ja personas nav darba attiecībās), vai tie 
tika izmantoti, bet nedarbojās pienācīgi 
(piemēram, ziņojums netika izskatīts 
rūpīgi vai saprātīgā termiņā vai netika 
veiktas nekādas pārkāpuma novēršanas 
darbības, lai gan pierādījumu vākšanas 
rezultāti bija pozitīvi).

(62) Ziņojošās personas var vispirms 
izmantot pieejamos iekšējos ziņošanas 
kanālus un ziņot savam darba devējam.

Grozījums Nr. 49
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Direktīvas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Citos gadījumos ir nepamatoti 
gaidīt, ka iekšējie kanāli darbosies 
pienācīgi, piemēram, ja ziņojošām 
personām ir iemesli uzskatīt, ka ziņošanas 
dēļ pret tām tiks vērstas represijas; ka to 
konfidencialitāte netiks aizsargāta; ka 
pārkāpumā ir iesaistīta persona, kurai ir 
galīgā atbildība ar darbu saistītā kontekstā; 
ka pārkāpums var tikt noklusēts; ka 
pierādījumi var tikt slēpti vai iznīcināti; ka 
kompetento iestāžu izmeklēšanas darbību 
efektivitāte var tikt apdraudēta vai ka 
nepieciešama tūlītēja darbība (piemēram, ja 
pastāv nenovēršams un nopietns dzīvības, 
veselības, personu drošības vai vides 
apdraudējuma risks). Visos šajos 
gadījumos personas, kuras ārēji ziņo 
kompetentajām iestādēm un attiecīgos 
gadījumos Savienības struktūrām, birojiem 
vai aģentūrām, ir jāaizsargā. Turklāt 
aizsardzība jāpiešķir arī gadījumos, kad 
Savienības tiesību akti pieļauj ziņot tieši 
kompetentajām valsts iestādēm vai 
Savienības struktūrām, birojiem vai 
aģentūrām, piemēram, saistībā ar krāpšanas 
ES budžeta jomā, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas un terorisma 
finansēšanas atklāšanu un novēršanu vai 
finanšu pakalpojumu jomu.

(63) Citos gadījumos ir nepamatoti 
gaidīt, ka iekšējie kanāli darbosies 
pienācīgi, piemēram, ja ziņojošām 
personām ir iemesli uzskatīt, ka ziņošanas 
dēļ pret tām tiks vērstas represijas; ka to 
konfidencialitāte netiks aizsargāta vai ka to 
anonīmais ziņojums netiks izmeklēts; ka 
pārkāpumā ir iesaistīta persona, kurai ir 
galīgā atbildība ar darbu saistītā kontekstā; 
ka pārkāpums var tikt noklusēts; ka 
pierādījumi var tikt slēpti vai iznīcināti; ka 
kompetento iestāžu izmeklēšanas darbību 
efektivitāte var tikt apdraudēta vai ka 
nepieciešama tūlītēja darbība (piemēram, ja 
pastāv nenovēršams un nopietns dzīvības, 
veselības, personu drošības vai vides 
apdraudējuma risks). Visos šajos 
gadījumos personas, kuras ārēji ziņo 
kompetentajām iestādēm un attiecīgos 
gadījumos Savienības struktūrām, birojiem 
vai aģentūrām, ir jāaizsargā un anonīmie 
ziņojumi ir jāizmeklē, ja tie ir pamatoti ar 
pierādījumiem. Turklāt aizsardzība 
jāpiešķir arī gadījumos, kad Savienības 
tiesību akti pieļauj ziņot tieši 
kompetentajām valsts iestādēm vai 
Savienības struktūrām, birojiem vai 
aģentūrām, piemēram, saistībā ar krāpšanas 
Savienības budžeta jomā, nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma 
finansēšanas atklāšanu un novēršanu vai 
finanšu pakalpojumu jomu.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Personas, kuras tieši publisko 
informāciju, ir tiesīgas saņemt aizsardzību 
arī gadījumos, kad uz pārkāpumu netiek 

(64) Personām, kuras tieši publisko 
informāciju, vajadzētu būt tiesīgām saņemt 
aizsardzību arī gadījumos, kad sabiedrības 



AD\1168257LV.docx 29/70 PE626.976v02-00

LV

reaģēts (piemēram, tas nav pienācīgi 
novērtēts vai izmeklēts, vai nav veiktas 
korektīvas darbības), neskatoties uz to, ka 
par to ziņots iekšēji un/vai ārēji, diferencēti 
izmantojot pieejamos kanālus; vai 
gadījumos, kad ziņojošām personām ir 
pamatots iemesls uzskatīt, ka starp 
pārkāpuma izdarītāju un kompetento 
iestādi pastāv slepena vienošanās, ir 
pamatotas aizdomas, ka pierādījumi var 
tikt slēpti vai iznīcināti vai ka var tikt 
apdraudēta kompetento iestāžu 
izmeklēšanas darbību efektivitāte; vai 
gadījumos, kad pastāv nenovēršams un 
nepārprotams sabiedrības interešu 
apdraudējums, vai gadījumos, kad pastāv 
nenovēršama kaitējuma, tostarp fiziskajai 
integritātei, risks.

tiesības tikt informētai nepastarpināti ir 
jāievēro vispirms vai kad uz pārkāpumu 
netiek reaģēts (piemēram, tas nav pienācīgi 
novērtēts vai izmeklēts, vai nav veiktas 
nekādas korektīvas darbības), neskatoties 
uz to, ka par to ir ziņots iekšēji un/vai ārēji, 
diferencēti izmantojot pieejamos kanālus; 
vai gadījumos, kad ziņojošām personām ir 
pamatots iemesls uzskatīt, ka starp 
pārkāpuma izdarītāju un kompetento 
iestādi pastāv slepena vienošanās, ir 
pamatotas aizdomas, ka pierādījumi var 
tikt slēpti vai iznīcināti vai ka var tikt 
apdraudēta kompetento iestāžu 
izmeklēšanas darbību efektivitāte; vai 
gadījumos, kad pastāv nenovēršams un 
nepārprotams sabiedrības interešu 
apdraudējums, vai gadījumos, kad pastāv 
nenovēršama kaitējuma, tostarp fiziskajai 
integritātei, risks.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Ziņojošās personas būtu jāaizsargā 
pret jebkādām — tiešām un netiešām —
represijām, ko īsteno viņu darba devējs vai 
klients / pakalpojumu saņēmējs un 
personas, kuras strādā vai rīkojas tā labā, 
tostarp līdzstrādnieki un tās pašas vai citas 
organizācijas vadītāji, ar ko ziņojošā 
persona saskaras ar darbu saistītās 
aktivitātēs, kurās iesaistītā persona pieļauj 
vai iesaka veikt represijas. No represīviem 
pasākumiem jāaizsargā ne tikai ziņojošā 
persona, bet arī juridiskā struktūra, kuru 
persona pārstāv un pret kuru var tikt vērsti 
šādi pasākumi, piemēram, pakalpojumu 
sniegšanas liegums, iekļaušana melnajā 
sarakstā vai boikotēšana. Netiešas 
represijas ir arī darbības, kas veiktas pret 
ziņojošās personas radiniekiem, kuri darba 
attiecību ietvaros arī ir saistīti ar ziņojošās 
personas darba devēju, vai 

(65) Ziņojošās personas un starpnieki 
būtu jāaizsargā pret jebkādām — tiešām un 
netiešām — represijām, ko īsteno viņu 
darba devējs vai klients / pakalpojumu 
saņēmējs un personas, kuras strādā vai 
rīkojas tā labā, tostarp tās pašas vai citas 
organizācijas līdzstrādnieki un vadītāji, ar 
ko ziņojošā persona saskaras ar darbu 
saistītās aktivitātēs, ja iesaistītā persona 
pieļauj vai iesaka veikt represijas. Pret
represīviem pasākumiem ir jāaizsargā ne 
tikai ziņojošā persona, bet arī juridiskā 
struktūra, kuru persona pārstāv un pret 
kuru var tikt vērsti šādi pasākumi, 
piemēram, pakalpojumu sniegšanas 
liegums, iekļaušana melnajā sarakstā vai 
uzņēmuma boikotēšana. Aizsardzība pret 
represijām būtu jāsniedz arī fiziskām vai 
juridiskām personām, kas ir cieši saistītas 
ar ziņojošo personu, neatkarīgi no šādu 
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klientu / pakalpojumu saņēmēju un 
darbinieku pārstāvjiem, kuri ir snieguši 
atbalstu ziņojošai personai.

personu darbības rakstura un tā, vai tās 
saņem atalgojumu vai ne. Netiešas 
represijas ir arī darbības, kas veiktas pret 
ziņojošās personas radiniekiem, kuri darba 
attiecību ietvaros arī ir saistīti ar ziņojošās 
personas darba devēju, vai 
klientu / pakalpojumu saņēmēju un 
darbinieku pārstāvjiem, kuri ir snieguši 
atbalstu ziņojošai personai. Aizsardzība 
būtu jānodrošina arī gadījumos, kad 
represijas īsteno kāda trešā puse — vai nu 
pati, un/vai pastarpināti.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Iespējamie trauksmes cēlēji, kuriem 
nav skaidrības par to, kā ziņot un vai viņi 
pēc tam tiks aizsargāti, var izlemt to 
nedarīt. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
attiecīgā informācija tiktu sniegta 
lietotājdraudzīgā veidā un būtu viegli 
pieejama plašākai sabiedrībai. Vajadzētu 
būt pieejamām individuālām, objektīvām 
un konfidenciālām bezmaksas 
konsultācijām, piemēram, par to, vai uz 
konkrēto informāciju attiecas piemērojamie 
trauksmes cēlēju aizsardzības noteikumi, 
kurš ziņošanas kanāls būtu piemērotākais 
un kādas ir iespējamās alternatīvās 
procedūras, ja uz informāciju neattiecas 
piemērojamie noteikumi (“virziena 
norādes”). Šādu konsultāciju pieejamība 
var palīdzēt nodrošināt, ka ziņojumus 
iesniedz, izmantojot atbilstošus kanālus, 
atbildīgā veidā un ka pārkāpumi un 
noziegumi tiek atklāti laikus vai pat 
novērsti.

(67) Iespējamie trauksmes cēlēji, kuriem 
nav skaidrības par to, kā ziņot un vai viņi 
pēc tam tiks aizsargāti, var izlemt to 
nedarīt. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
attiecīgā informācija tiktu sniegta 
lietotājdraudzīgā veidā un būtu viegli 
pieejama plašākai sabiedrībai, un tām būtu 
jāatbalsta pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju darbs, ko tās veic, sniedzot 
šādu informāciju. Vajadzētu būt 
pieejamām individuālām, objektīvām un 
konfidenciālām bezmaksas konsultācijām, 
piemēram, par to, vai uz konkrēto 
informāciju attiecas piemērojamie 
trauksmes cēlēju aizsardzības noteikumi, 
kurš ziņošanas kanāls būtu piemērotākais 
un kādas ir iespējamās alternatīvās 
procedūras, ja uz informāciju neattiecas 
piemērojamie noteikumi (“virziena 
norādes”). Šādu konsultāciju pieejamība 
var palīdzēt nodrošināt, ka ziņojumus 
iesniedz, izmantojot atbilstošus kanālus, 
atbildīgā veidā un ka pārkāpumi un 
nepareiza rīcība tiek atklāta laikus vai pat 
novērsta.

Grozījums Nr. 53
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Direktīvas priekšlikums
69. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(69) Šajā direktīvā paredzētās tiesības 
un pienākumus nedrīkstētu atcelt ar 
līgumiskiem līdzekļiem. Personu tiesiskās 
vai līgumiskās saistības, piemēram, 
līgumos iekļautās lojalitātes klauzulas vai 
konfidencialitātes/ informācijas 
neizpaušanas līgumi, nedrīkst liegt darba 
ņēmējiem ziņot par pārkāpumiem, liegt 
aizsardzību vai ļaut tos sodīt par ziņošanu. 
Tomēr šī direktīva nedrīkstētu ietekmēt 
valsts tiesību aktos noteikto juridisko un 
citu profesionālo privilēģiju aizsardzību.

(69) Šajā direktīvā paredzētās tiesības 
un pienākumus nedrīkstētu atcelt ar 
līgumiskiem līdzekļiem. Personu tiesiskās 
vai līgumiskās saistības, piemēram, 
līgumos iekļautās lojalitātes klauzulas vai 
konfidencialitātes/informācijas 
neizpaušanas līgumi, nedrīkst liegt 
personām ziņot par pārkāpumiem, liegt 
aizsardzību vai ļaut tos sodīt par ziņošanu. 
Tomēr šī direktīva nedrīkstētu ietekmēt 
valsts tiesību aktos noteikto juridisko un 
citu profesionālo privilēģiju aizsardzību.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
71. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(71) Neatkarīgi no tā, vai tiesību aktos ir 
skaidri noteikts represiju aizliegums, ir 
būtiski, lai personām, pret kurām tiek 
vērstas represijas, būtu pieejami tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi. Atbilstošais tiesiskās 
aizsardzības līdzeklis katrā gadījumā tiks 
noteikts, ņemot vērā represiju veidu. Tas 
var izpausties arī kā atjaunošanas darbība 
(piemēram, atlaišanas, pārcelšanas vai 
amatā pazemināšanas gadījumos vai 
apmācību un paaugstinājuma liegšanas 
gadījumos) vai kā anulētas atļaujas, 
licences vai līguma atjaunošana; 
kompensācija par faktiskiem vai 
turpmākiem finansiāliem zaudējumiem 
(algu zaudējums pagātnē, turpmāko 
ienākumu zaudējums, izmaksas darba 
maiņas dēļ); kompensācija par cita veida 
ekonomisku kaitējumu, piemēram, 
juridiskiem izdevumiem vai ārstēšanās 
izdevumiem, un par nemateriālu kaitējumu 
(sāpes un ciešanas).

(71) Neatkarīgi no tā, vai tiesību aktos ir 
skaidri noteikts represiju aizliegums, ir
būtiski, lai personām, pret kurām tiek 
vērstas represijas, būtu pieejami tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi. Atbilstošais tiesiskās 
aizsardzības līdzeklis katrā gadījumā tiks 
noteikts, ņemot vērā represiju veidu. Tas 
var izpausties arī kā atjaunošanas darbība 
(piemēram, atlaišanas, pārcelšanas vai 
amatā pazemināšanas gadījumos vai 
apmācību un paaugstinājuma liegšanas 
gadījumos) vai kā anulētas atļaujas, 
licences vai līguma atjaunošana; 
kompensācija par faktiskiem vai 
turpmākiem finansiāliem zaudējumiem (ne 
tikai algu zaudējums pagātnē, bet arī
turpmāko ienākumu zaudējums, izmaksas 
darba maiņas dēļ); kompensācija par cita 
veida ekonomisku kaitējumu, piemēram, 
juridiskiem izdevumiem vai medicīniskās 
un psiholoģiskās ārstēšanās izdevumiem, 
un par nemateriālu kaitējumu (sāpēm un 
ciešanām).
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Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Ziņojošām personām, kas 
tiesvedībā apstrīd pret tām vērstos 
represīvos pasākumus, ievērojamas 
izmaksas var radīt attiecīgo juridisko 
pakalpojumu maksas. Lai gan šīs izmaksas 
ir iespējams atgūt tiesvedības beigās, var 
gadīties, ka ziņojošās personas nespēj tās 
segt iepriekš, it īpaši, ja ir zaudējušas darbu 
vai iekļautas melnajā sarakstā. Palīdzība 
kriminālprocesos, jo īpaši saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
(ES) 2016/191959 noteikumiem, un 
kopumā palīdzība tiem, kam ir nopietna 
vajadzība saņemt finansiālu atbalstu, 
atsevišķos gadījumos var būt izšķirīga, lai 
panāktu tiesību uz aizsardzību efektīvu 
izpildi.

(75) Ziņojošām personām, kas 
tiesvedībā apstrīd pret tām vērstos 
represīvos pasākumus, ievērojamas 
izmaksas var radīt attiecīgo juridisko 
pakalpojumu maksas. Lai gan šīs izmaksas 
ir iespējams atgūt tiesvedības beigās, var 
gadīties, ka ziņojošās personas nespēj tās 
segt iepriekš, it īpaši, ja ir zaudējušas darbu 
vai iekļautas melnajā sarakstā. Palīdzība 
kriminālprocesos, jo īpaši saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
(ES) 2016/191959 noteikumiem, un 
kopumā palīdzība tiem, kam ir nopietna 
vajadzība saņemt finansiālu atbalstu, ir
tiesību uz aizsardzību efektīvas izpildes 
priekšnoteikums.

_________________ _________________

59 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/1919 (2016. gada 26. 
oktobris) par juridisko palīdzību aizdomās 
turētajiem un apsūdzētajiem 
kriminālprocesā un pieprasītajām personām 
Eiropas apcietināšanas ordera procesā (OV 
L 297 4.11.2016., 1. lpp.).

59 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/1919 (2016. gada 26. 
oktobris) par juridisko palīdzību aizdomās 
turētajiem un apsūdzētajiem 
kriminālprocesā un pieprasītajām personām 
Eiropas apcietināšanas ordera procesā (OV 
L 297 4.11.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
80. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(80) Ar šo direktīvu tiek ieviesti 
minimālie standarti, un dalībvalstīm 
vajadzētu būt pilnvarotām ieviest vai 
uzturēt labvēlīgākus noteikumus 
ziņojošajai personai ar nosacījumu, ka šādi 
noteikumi netraucē īstenot iesaistīto 

(80) Ar šo direktīvu tiek ieviesti 
minimālie standarti, un dalībvalstīm 
vajadzētu būt pilnvarotām — un tās būtu 
jāmudina — ieviest vai uzturēt 
labvēlīgākus noteikumus ziņojošajai 
personai ar nosacījumu, ka šādi noteikumi 
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personu aizsardzības pasākumus. netraucē īstenot iesaistīto personu 
aizsardzības pasākumus.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
81. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81) Atbilstīgi LESD 26. panta 2.
punktam iekšējam tirgum jāaptver telpa 
bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta 
preču, personu, pakalpojumu un kapitāla 
brīva un droša aprite. Iekšējam tirgum būtu 
jāsniedz Savienības pilsoņiem pievienotā 
vērtība ar kvalitatīvākām un drošākām 
precēm un pakalpojumiem, nodrošinot 
augstus sabiedrības veselības un vides 
aizsardzības standartus, kā arī brīvu 
personas datu apriti. Tādējādi LESD 114.
pants ir atbilstošs juridiskais pamats, lai 
pieņemtu pasākumus, kas nepieciešami 
iekšējā tirgus izveidei un darbībai. Papildus 
LESD 114. pantam direktīvai būtu 
nepieciešams papildu juridiskais pamats, 
lai aptvertu jomas, kurās var pieņemt 
Savienības pasākumus, pamatojoties uz 
LESD 16., 33., 43., 50. pantu, 53. panta 1.
punktu, 62., 91., 100., 103., 109., 168., 
169. un 207. pantu un Euratom līguma 31.
pantu. Tā kā šīs direktīvas mērķis ir arī 
labāka Savienības finansiālo interešu 
aizsardzība, juridiskajā pamatā būtu 
jāiekļauj LESD 325. panta 4. punkts.

(81) Atbilstīgi LESD 26. panta 
2. punktam iekšējam tirgum jāaptver telpa 
bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta 
preču, personu, pakalpojumu un kapitāla 
brīva un droša aprite. Iekšējam tirgum būtu 
jāsniedz Savienības pilsoņiem pievienotā 
vērtība ar kvalitatīvākām un drošākām 
precēm un pakalpojumiem, nodrošinot 
augstus sabiedrības veselības un vides 
aizsardzības standartus, kā arī brīvu 
personas datu apriti. Tādējādi LESD 
114. pants ir atbilstošs juridiskais pamats, 
lai pieņemtu pasākumus, kas nepieciešami 
iekšējā tirgus izveidei un darbībai. Papildus 
LESD 114. pantam direktīvai būtu 
nepieciešams papildu juridiskais pamats, 
lai aptvertu jomas, kurās var pieņemt 
Savienības pasākumus, pamatojoties uz 
LESD 9., 10., 11., 12., 15., 16., 33., 43., 
50. pantu, 53. panta 1. punktu, 62., 91., 
100., 103., 109., 168., 169., 207. un 
352. pantu un Euratom līguma 31. pantu. 
Tā kā šīs direktīvas mērķis ir arī labāka 
Savienības finansiālo interešu aizsardzība, 
juridiskajā pamatā būtu jāiekļauj LESD 
325. panta 4. punkts.

Grozījums Nr. 58
Direktīvas priekšlikums
84. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84) Šīs direktīvas mērķi, proti, ieviešot 
trauksmes cēlēju efektīvu aizsardzību, 
pastiprināt konkrētu politikas jomu un 
tiesību aktu izpildi, ja attiecīgi Savienības 

(84) Šīs direktīvas mērķi, proti, ieviešot 
trauksmes cēlēju efektīvu aizsardzību, 
pastiprināt konkrētu politikas jomu un 
tiesību aktu izpildi, ja nepareiza rīcība vai 
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tiesību aktu pārkāpumi var nopietni kaitēt 
sabiedrības interesēm, nevar pienācīgi 
sasniegt, ja dalībvalstis rīkojas individuāli 
vai nekoordinēti, un tas ir veiksmīgāk 
sasniedzams ar Savienības rīcību, ar ko 
paredz minimālos saskaņotos trauksmes 
cēlēju aizsardzības standartus. Turklāt 
vienīgi ar Savienības rīcību var nodrošināt 
saskaņotību un pielāgot pašreizējos 
Savienības noteikumus par trauksmes 
cēlēju aizsardzību. Tāpēc Savienība var 
pieņemt pasākumus, ievērojot Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Atbilstīgi minētajā 
pantā noteiktajam proporcionalitātes 
principam šī direktīva nepārsniedz to, kas 
nepieciešams izvirzītā mērķa īstenošanai.

ļaundarība, vai Savienības tiesību aktu 
pārkāpumi var nopietni kaitēt sabiedrības 
interesēm, nevar pienācīgi sasniegt, ja 
dalībvalstis rīkojas individuāli vai 
nekoordinēti, un tas ir veiksmīgāk 
sasniedzams ar Savienības rīcību, ar ko 
paredz minimālos saskaņotos trauksmes 
cēlēju aizsardzības standartus. Turklāt 
vienīgi ar Savienības rīcību var nodrošināt 
saskaņotību un pielāgot pašreizējos 
Savienības noteikumus par trauksmes 
cēlēju aizsardzību. Tāpēc Savienība var 
pieņemt pasākumus, ievērojot Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Atbilstīgi minētajā 
pantā noteiktajam proporcionalitātes 
principam šī direktīva nepārsniedz to, kas 
nepieciešams izvirzītā mērķa īstenošanai.

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
85. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(85) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši ir 
atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā. Tāpēc direktīva jāīsteno atbilstīgi 
šīm tiesībām un principiem. Konkrētāk, šīs 
direktīvas mērķis ir nodrošināt, ka tiek 
pilnīgi ievērota vārda un informācijas 
brīvība, tiesības uz personas datu 
aizsardzību, darījumdarbības brīvība, 
tiesības uz augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni, tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un tiesības uz aizstāvību.

(85) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši ir 
atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā. Tāpēc direktīva jāīsteno atbilstīgi 
šīm tiesībām un principiem, nodrošinot, ka 
inter alia tiek pilnīgi ievērota vārda un 
informācijas brīvība, tiesības uz personas 
datu aizsardzību, darījumdarbības brīvība, 
tiesības uz augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni, tiesības uz godīgiem un taisnīgiem 
darba apstākļiem, tiesības uz augsta 
līmeņa veselības aizsardzību, tiesības uz 
augsta līmeņa vides aizsardzību, tiesības 
uz labu pārvaldību, tiesības uz efektīvu 
tiesību aizsardzību un tiesības uz 
aizstāvību.

Grozījums Nr. 60
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nolūkā veicināt Savienības tiesību 
aktu un politikas izpildi konkrētās jomās šī 
direktīva nosaka kopējos minimālos 
standartus attiecībā uz tādu personu 
aizsardzību, kuras ziņo par turpmāk 
uzskaitītajām nelikumīgajām darbībām vai
tiesību aktu ļaunprātīgu izmantošanu:

1. Nolūkā veicināt Savienības un 
valstu tiesību aktu un politikas virzienu 
izpildi šī direktīva nosaka kopējos 
minimālos standartus attiecībā uz tādu 
personu aizsardzību, kuras ziņo jo īpaši par 
šādām nelikumīgām darbībām, tiesību 
aktu ļaunprātīgu izmantošanu vai 
sabiedrības interešu apdraudējumu:

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārkāpumi šādās jomās, uz kurām 
attiecas pielikumā (I un II daļa) uzskaitīto 
Savienības tiesību aktu darbības joma:

svītrots

i) publiskais iepirkums;

ii) finanšu pakalpojumi, nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma 
finansēšanas novēršana;

iii) produktu drošība;

iv) transporta drošība;

v) vides aizsardzība;

vi) kodoldrošums;

vii) pārtikas un barības nekaitīgums, 
dzīvnieku veselība un labturība;

viii) sabiedrības veselība;

ix) patērētāju tiesību aizsardzība;

x) privātās dzīves un personas datu 
aizsardzība un tīkla un informācijas 
sistēmu drošība;

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pārkāpumi iekšējā tirgū, kā noteikts 
LESD 26. panta 2. punktā, jo īpaši attiecībā 
uz tiesību aktiem, kas ir pretrunā 
noteikumiem par uzņēmumu ienākuma 
nodokli, un mehānismiem, kuru nolūks ir 
iegūt nodokļu atvieglojumus, vēršoties pret 
piemērojamā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa tiesību akta formulējumu un 
mērķi.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) visas atlikušās nozares, kurās tiek 
nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm 
vai tiek pārkāptas ES tiesības.

Grozījums Nr. 64
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ziņojošām 
personām, kas strādā privātajā vai 
sabiedriskajā sektorā un informāciju par 
pārkāpumiem ir ieguvušas ar darbu 
saistītā kontekstā, tostarp vismaz:

1. Šo direktīvu piemēro ziņojošām 
personām privātajā vai sabiedriskajā 
sektorā, kas ir ieguvušas informāciju par 
pārkāpumiem, tostarp vismaz:

Grozījums Nr. 65
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) personām, kurām ir darba ņēmēja 
statuss LESD 45. panta izpratnē;

a) personām, kurām ir darba ņēmēja 
vai bijušā darba ņēmēja statuss LESD 
45. panta izpratnē neatkarīgi no tā, vai viņi 
ir atalgoti vai ne, kā to ir skaidrojusi 
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Eiropas Savienības Tiesa;

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Eiropas Savienības darbiniekiem, 
kas ir definēti Eiropas Savienības 
Civildienesta noteikumos;

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) konsultantiem, praktikantiem, 
strādājošiem studentiem, pagaidu 
darbiniekiem un bijušajiem darba 
ņēmējiem;

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dc) pētnieciskajiem žurnālistiem.

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – dd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dd) personām, kas sazinās vai ir 
sazinājušās ar organizācijām.
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Grozījums Nr. 70
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro arī ziņojošām 
personām, kuru darba attiecības vēl nav 
sākušās, gadījumos, kad informācija par 
pārkāpumu ir iegūta darbā pieņemšanas 
procedūras laikā vai citā pirmslīguma 
pārrunu posmā.

2. Šo direktīvu piemēro arī ziņojošām 
personām, kuru darba attiecības vēl nav 
sākušās, gadījumos, kad informācija par 
pārkāpumu ir iegūta darbā pieņemšanas 
procedūras laikā vai citā pirmslīguma 
pārrunu posmā, un ziņojošām personām, 
kuru darba attiecības ir beigušās.

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Neskarot Regulas Nr. 31 (EEK), 
11 (EAEK) 22.a, 22.b un 22.c pantu, šo 
direktīvu piemēro arī amatpersonām un 
pārējiem Eiropas Savienības un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas ierēdņiem, kuri 
sniedz informāciju par jebkuru no 
1. pantā minētajiem pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šo direktīvu piemēro arī 
personām, kas sekmē ziņošanu, 
piemēram, starpniekiem, un visām 
fiziskām un juridiskām personām, kas 
regulāri vai profesionāli vāc informāciju 
un to izplata sabiedrībai, izmantojot visus 
plašsaziņas līdzekļus.

Grozījums Nr. 73
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Šo direktīvu piemēro arī 
juridiskām un fiziskām personām, kas ir 
saistītas ar ziņojošu personu, ja minētās 
personas pierāda varbūtību, ka ir cietušas 
kaitējumu minētās saistības dēļ.

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Šo direktīvu piemēro Eiropas 
Savienības iestāžu, aģentūru un struktūru 
ierēdņiem, kā arī pārējiem darbiniekiem 
un stažieriem.

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “pārkāpumi” ir faktiskas vai 
iespējamas nelikumīgas darbības vai 
tiesību aktu ļaunprātīga izmantošana 
saistībā ar Savienības tiesību aktiem un 
jomām, uz ko attiecas 1. pantā un 
pielikumā minētā darbības joma;

(1) “pārkāpumi” ir faktiskas vai 
iespējamas nelikumīgas darbības vai 
Savienības tiesību ļaunprātīga 
izmantošana;

Grozījums Nr. 76
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) “tiesību aktu ļaunprātīga 
izmantošana” ir darbības vai bezdarbība, 
uz ko attiecas Savienības tiesību aktu 

(3) “tiesību aktu ļaunprātīga 
izmantošana” ir darbības vai bezdarbība, 
uz ko attiecas Savienības tiesību aktu 
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darbības joma un kas formāli nešķiet 
nelikumīgas, bet vēršas pret piemērojamo 
noteikumu mērķi un nolūku;

darbības joma un kas formāli nešķiet 
nelikumīgas, bet vēršas pret piemērojamo 
noteikumu mērķi un nolūku vai tos 
izkropļo;

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) “ziņošana” ir informācijas 
sniegšana par pārkāpumu, kas noticis vai
var notikt organizācijā, kurā ziņojošā 
persona strādā vai ir strādājusi, vai citā 
organizācijā, ar kuru tā sazinās vai 
sazinājās saistībā ar darbu;

(5) “ziņošana” ir informācijas 
sniegšana labā ticībā par pārkāpumu, kas 
noticis vai, ļoti iespējams, notiks;

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) “informācijas izpaušana” ir ar 
darbu saistītā kontekstā iegūtas 
informācijas par pārkāpumiem padarīšana 
par publiski pieejamu;

(8) “informācijas izpaušana” ir 
informācijas par pārkāpumiem padarīšana 
par publiski pieejamu;

Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) “starpnieks” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas sekmē ziņošanu vai 
izpaušanu;

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums
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3. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) “ar darbu saistīts konteksts” ir 
pašreizējas vai kādreizējas darba aktivitātes 
sabiedriskajā vai privātajā sektorā, kurās 
neatkarīgi no to veida personas var iegūt 
informāciju par pārkāpumiem un kuru 
laikā pret šīm personām var vērst 
represijas, ja tās ziņo par pārkāpumiem;

(10) “ar darbu saistīts konteksts” ir 
pašreizējas vai kādreizējas darba aktivitātes 
sabiedriskajā vai privātajā sektorā, kurās 
neatkarīgi no to veida personas var iegūt 
informāciju par pārkāpumiem;

Grozījums Nr. 81
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) “represijas” ir jebkāda draudēta vai 
faktiska darbība vai bezdarbība, kuras 
cēlonis ir iekšējā vai ārējā ziņošana, kas 
notiek ar darbu saistītā kontekstā un
izraisa vai var izraisīt nepamatotu 
kaitējumu ziņojošai personai;

(12) “represijas” ir jebkāda draudēta vai 
faktiska darbība vai bezdarbība, kuras 
cēlonis ir iekšējā vai ārējā ziņošana un 
kura izraisa vai var izraisīt nepamatotu 
kaitējumu ziņojošai personai vai tās 
ģimenes locekļiem, radiniekiem un 
sekmētājiem;

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) “pēckontrole” ir jebkāda iekšēja vai 
ārēja darbība, ko veicis ziņojuma 
saņēmējs, lai novērtētu ziņojumā izteikto 
apgalvojumu precizitāti un, ja 
nepieciešams, reaģētu uz paziņoto 
pārkāpumu, tostarp tādas darbības kā 
iekšēja pierādījumu vākšana, izmeklēšana, 
saukšanu pie atbildības, līdzekļu atgūšana
un lietas slēgšana;

(13) “pēckontrole” ir jebkāda darbība, 
ko veicis ziņojuma saņēmējs, lai novērtētu
iekšējā vai ārējā ziņojumā izteikto 
apgalvojumu precizitāti un, ja 
nepieciešams, reaģētu uz paziņoto 
pārkāpumu, tostarp tādas darbības kā 
iekšēja pierādījumu vākšana, izmeklēšana, 
saukšana pie atbildības, līdzekļu atgūšana 
un lietas slēgšana, kā arī jebkādi citi 
piemēroti korektīvie vai mazināšanas 
pasākumi;
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Grozījums Nr. 83
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) “personas dati” ir jebkura 
informācija par identificētu vai 
identificējamu fizisko personu (“datu 
subjektu”); identificējama fiziska persona 
ir tāda, kuru var tieši vai netieši 
identificēt, jo īpaši izmantojot 
identifikatoru, piemēram, minētās 
personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas 
numuru, atrašanās vietas datus, 
tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai 
vairākus minētajai fiziskajai personai 
raksturīgus fiziskās, fizioloģiskās, 
ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, 
kultūras vai sociālās identitātes 
raksturlielumus, saskaņā ar Regulu (ES) 
2016/679;

Grozījums Nr. 84
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 14.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) “apstrāde” ir jebkura ar personas 
datiem vai personas datu kopumiem 
veikta darbība vai darbību kopums, ko 
veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, 
piemēram, vākšana, reģistrācija, 
organizēšana, strukturēšana, glabāšana, 
pielāgošana vai pārveidošana, izgūšana, 
aplūkošana, izmantošana, izpaušana, 
nosūtot, izplatot vai citādi darot tos 
pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, 
ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana 
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679;

Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
juridiskās struktūras, kas darbojas privātajā 
un sabiedriskajā sektorā, pēc apspriedēm ar 
sociālajiem partneriem, ja tādas 
nepieciešamas, izveido iekšējos kanālus, 
kā arī ziņošanas un ziņojumu pēckontroles 
procedūras.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
juridiskās struktūras, kas darbojas privātajā 
un sabiedriskajā sektorā, pēc apspriedēm ar 
sociālajiem partneriem, ja tādas 
nepieciešamas, izveido iekšējos kanālus un 
ziņošanas, ziņojumu pēckontroles un 
ziņojošo personu aizsardzības procedūras.

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šādi kanāli un procedūras sniedz 
struktūras darbiniekiem iespēju ziņot. Tie 
var sniegt iespēju ziņot arī citām personām, 
kuras sazinās ar attiecīgo struktūru saistībā 
ar darbu un ir minētas 2. panta 1. punkta 
b), c) un d) apakšpunktā, bet šīm personu 
kategorijām iekšējo ziņošanas kanālu 
izmantošana nav obligāta.

2. Šādi kanāli un procedūras sniedz 
struktūras darbiniekiem iespēju ziņot. Tie 
var sniegt iespēju ziņot arī citām personām, 
kuras sazinās ar attiecīgo struktūru savu 
darbību kontekstā un ir minētas 2. panta 
1. punkta b), c)un d) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) jebkāda lieluma privātās juridiskās 
struktūras, kas darbojas finanšu 
pakalpojumu jomā vai var būt pakļautas 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un 
terorisma finansēšanas riskam, kā noteikts 
pielikumā iekļautajos Savienības tiesību 
aktos.

c) jebkāda lieluma privātās juridiskās 
struktūras, kas darbojas finanšu 
pakalpojumu jomā vai var būt pakļautas 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un 
terorisma finansēšanas riskam, kā noteikts 
Savienības tiesībās.

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Eiropas Savienības iestādes, 
aģentūras un struktūras;

Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pašvaldības ar vairāk nekā 
10 000 iedzīvotāju;

c) pašvaldības;

Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Eiropas Savienības iestādes, 
struktūras, biroji un aģentūras, kas ir 
izveidotas ar vai pamatojoties uz Līgumu 
par Eiropas Savienību, Līgumu par 
Eiropas Savienības darbību vai Euratom 
līgumu;

Grozījums Nr. 91
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ziņojumu saņemšanas kanālus, kuri 
ir izstrādāti, izveidoti un darbojas veidā, 
kas nodrošina ziņojošās personas 
identitātes konfidencialitāti un nepieļauj
nepilnvarotu darbinieku piekļuvi;

a) ziņojumu saņemšanas kanālus, kuri 
ir izstrādāti, izveidoti un darbojas veidā, 
kas nodrošina ziņojošās personas 
identitātes konfidencialitāti, dod iespēju 
izpaust informāciju anonīmi un nepieļauj 
nepilnvarotu darbinieku piekļuvi;

Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums
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5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saprotamu un viegli pieejamu 
informāciju par procedūrām un informāciju 
par to, kādā veidā un kādos apstākļos 
ziņojumus var iesniegt ārējām 
kompetentajām iestādēm saskaņā ar 13.
panta 2. punktu un, attiecīgā gadījumā, 
Savienības struktūrām, birojiem un 
aģentūrām.

e) saprotamu, pārredzamu un viegli 
pieejamu informāciju par procedūrām un 
informāciju par to, kādā veidā un kādos 
apstākļos ziņojumus var iesniegt ārējām 
kompetentajām iestādēm saskaņā ar 
13. panta 2. punktu un, attiecīgā gadījumā,
— Savienības struktūrām, birojiem un 
aģentūrām.

Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) tūlītēju apstiprinājumu par 
rakstisku ziņojumu saņemšanu, kas ir 
jānosūta uz ziņojošās personas norādīto 
pasta vai elektronisko adresi.

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) rakstiski ziņojumi elektroniskā vai 
drukātā formātā un/vai mutisks —
ierakstīts vai neierakstīts — ziņojums pa 
tālruni;

a) rakstiski ziņojumi elektroniskā vai 
drukātā formātā, tostarp iespējas 
informāciju izpaust anonīmi, kā arī 
izpaušanas, izmantojot kriptogrāfijas 
metodes, un/vai mutisks — ierakstīts vai 
neierakstīts — ziņojums pa tālruni; ja 
tālruņa saruna tiek ierakstīta, vispirms ir 
jāsaņem ziņojošās personas piekrišana;

Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) klātienē tiekoties ar personu vai 
struktūrvienību, kas iecelta saņemt 
ziņojumus.

b) klātienē tiekoties ar personu vai 
struktūrvienību, kas iecelta saņemt 
ziņojumus, klātesot arodbiedrības 
pārstāvim, pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvim vai tās juridiskajam pārstāvim, 
ja ziņojošā persona to pieprasa.

Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ziņošanas kanāli, tostarp digitāli 
mehānismi, un institucionālā kārtība 
nodrošina nebīstamu, drošu, 
konfidenciālu un anonīmu izpaušanu.

Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ieceļ iestādes, kas ir 
kompetentas saņemt un apstrādāt 
ziņojumus.

1. Dalībvalstis ieceļ iestādes, kas ir 
kompetentas saņemt un apstrādāt 
ziņojumus. Tas nozīmē iecelt arī īpašas 
neatkarīgas kompetentās iestādes, kas ir 
tiesīgas saņemt un izskatīt ziņojumus par 
klasificētu vai sensitīvu informāciju.

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas Revīzijas palāta un 
Eiropas Ombuds katru gadu publicē:

a) īpašus ziņojumus, kuros ir sniegti 
statistikas dati un skaidrs paveiktā 
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pārskats par Eiropas iestādēs 
konstatētiem trauksmes celšanas 
gadījumiem;

b) attiecīgo iestāžu pēckontroles 
pasākumus attiecībā uz atklātajiem 
gadījumiem, saskaņā ar tajās 
paredzētajiem noteikumiem;

c) tādas katras izmeklēšanas iznākumu, 
kas ir sākta, reaģējot uz trauksmes cēlēju 
sniegto informāciju;

d) pasākumus, kas katrā gadījumā ir 
paredzēti trauksmes cēlēju aizsardzībai.

Grozījums Nr. 99
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izveido neatkarīgus un autonomus 
ārējos ziņošanas kanālus, kuri ir gan droši,
gan garantē konfidencialitāti un kurus 
izmanto, lai saņemtu un apstrādātu 
ziņojošās personas sniegto informāciju;

a) izveido neatkarīgus un autonomus 
ārējos ziņošanas kanālus, kuri ir droši, 
garantē konfidencialitāti un dod iespēju 
informāciju izpaust anonīmi un kurus 
izmanto, lai saņemtu un apstrādātu 
ziņojošās personas sniegto informāciju, 
neatkarīgi no minētās personas 
dzīvesvietas valsts;

Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošina ziņojošajai personai 
atgriezenisko saiti par ziņojuma 
pēckontroli saprātīgā termiņā, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus vai pienācīgi 
pamatotos gadījumos — sešus mēnešus;

b) nodrošina ziņojošajai personai vai 
starpniekiem atgriezenisko saiti par 
ziņojuma pēckontroli saprātīgā termiņā, 
kas nepārsniedz trīs mēnešus vai pienācīgi 
pamatotos gadījumos — sešus mēnešus;

Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums
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6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ziņojumā iekļauto informāciju 
pārsūta attiecīgajām Savienības 
kompetentajām iestādēm, birojiem vai 
aģentūrām turpmākai izmeklēšanai, ja tas ir 
paredzēts valsts vai Savienības tiesību 
aktos.

c) turpinot nodrošināt ziņojošās 
personas konfidencialitāti un/vai 
anonimitāti, ziņojumā iekļauto 
informāciju pārsūta attiecīgajām 
Savienības kompetentajām struktūrām, 
birojiem vai aģentūrām turpmākai 
izmeklēšanai, ja tas ir paredzēts valsts vai 
Savienības tiesību aktos.

Grozījums Nr. 102

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ziņošanas kanāli, tostarp digitāli 
mehānismi, un institucionālā kārtība 
nodrošina nebīstamu, drošu, 
konfidenciālu un anonīmu izpaušanu.

Grozījums Nr. 103

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka jebkura 
iestāde, kas saņēmusi ziņojumu, bet nav 
kompetenta reaģēt uz paziņoto pārkāpumu, 
nosūta to kompetentajai iestādei un par to 
informē ziņojošo personu.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka jebkura 
iestāde, kas saņēmusi ziņojumu, bet nav 
kompetenta reaģēt uz paziņoto pārkāpumu, 
nosūta to kompetentajai iestādei un par to 
nekavējoties informē ziņojošo personu. 
Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām 
iestādēm, kas saņem ziņojumus, kuru 
izskatīšana nav to kompetencē, ir skaidras 
procedūras, kā droši rīkoties ar visu 
izpausto informāciju, pienācīgi ievērojot 
konfidencialitāti vai anonimitāti.

Grozījums Nr. 104
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ārējo ziņošanas kanālu modelis 7. Ārējo ziņošanas kanālu struktūra 
un darbība

Grozījums Nr. 105
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tos izstrādā, uzstāda un izmanto 
tādā veidā, kas nodrošina informācijas 
pilnīgumu, integritāti un konfidencialitāti 
un nepieļauj nepilnvarotu kompetentās 
iestādes darbinieku piekļuvi;

b) tos izstrādā, uzstāda un izmanto 
tādā veidā, kas nodrošina informācijas 
pilnīgumu, integritāti un konfidencialitāti, 
tostarp gan ziņojošās personas, gan 
starpnieku, gan iesaistītās personas 
identitāti, un nodrošina anonīmu 
izpaušanu un izpaušanu, izmantojot 
kriptogrāfiskas metodes, un nepieļauj 
nepilnvarotu kompetentās iestādes 
darbinieku piekļuvi;

Grozījums Nr. 106

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) tie garantē ziņojošajām personām 
un starpniekiem neatkarīgas bezmaksas 
konsultācijas un juridisko atbalstu.

Grozījums Nr. 107

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) klātienē tiekoties ar īpaši 
norīkotiem kompetentās iestādes 
darbiniekiem.

c) klātienē tiekoties ar īpaši 
norīkotiem kompetentās iestādes 
darbiniekiem, klātesot arodbiedrības 
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pārstāvim, pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvim vai juridiskajam pārstāvim, ja 
ziņojošā persona to pieprasa.

Grozījums Nr. 108

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izveido procedūras, ar 
ko nodrošina, ka gadījumos, kad ziņojums 
sākotnēji ir adresēts personai, kas nav 
iecelta par ziņojumu atbildīgo apstrādātāju, 
šī persona tiek atturēta izpaust jebkādu 
informāciju, kas var palīdzēt identificēt 
ziņojošo vai iesaistīto personu.

4. Dalībvalstis un ES iestādes, 
aģentūras un struktūras izveido 
procedūras, ar kurām nodrošina, ka 
gadījumos, kad ziņojums sākotnēji ir 
adresēts personai, kas nav iecelta par 
ziņojumu atbildīgo apstrādātāju, šī persona 
tiek atturēta izpaust jebkādu informāciju, 
kas var palīdzēt identificēt ziņojošo vai 
iesaistīto personu.

Grozījums Nr. 109

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sazinās ar ziņojošo personu, lai to
informētu par izmeklēšanas gaitu un 
rezultātu.

c) sazinās ar ziņojošo personu un 
attiecīgā gadījumā ar personām, kas 
sekmē ziņošanu, piemēram, starpniekiem 
un pētnieciskajiem žurnālistiem, lai tās
informētu par izmeklēšanas gaitu un 
rezultātu.

Grozījums Nr. 110

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veidu, kādā kompetentā iestāde var 
pieprasīt ziņojošai personai precizēt 
iesniegto informācijai vai sniegt papildu 
informāciju, kas ziņojošai personai ir 

a) veidu, kādā kompetentā iestāde var 
pieprasīt ziņojošai personai vai 
starpniekam precizēt sniegto informāciju
vai sniegt papildu informāciju, kas 
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pieejama; ziņojošai personai ir pieejama;

Grozījums Nr. 111
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) konfidencialitātes režīmu, kas 
jāpiemēro ziņojumiem, tostarp detalizētu to 
apstākļu aprakstu, kuros ziņojošās personas 
konfidenciālie dati var tikt atklāti.

c) konfidencialitātes režīmu, kas 
jāpiemēro ziņojumiem, un tā nosacījumus, 
tostarp detalizētu to apstākļu aprakstu, 
kuros ziņojošās personas konfidenciālie 
dati var tikt atklāti; tādu pašu 
konfidencialitātes režīmu un aizsardzības 
pasākumus piemēro trauksmes cēlējiem, 
kas sākotnēji ir ziņojuši anonīmi, ja viņi 
prasa piemērot šādus pasākumus.

Grozījums Nr. 112

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētajā detalizētajā aprakstā iekļauj 
izņēmuma gadījumus, kuros, iespējams, 
nevarēs nodrošināt personas datu 
konfidencialitāti, tostarp, kad datu 
izpaušana ir nepieciešama un samērīga 
valsts vai Savienības tiesību aktu prasība 
izmeklēšanas vai tai sekojošas tiesvedības 
kontekstā vai nepieciešama, lai aizsargātu 
citu personu brīvības, arī iesaistītās 
personas tiesības uz aizstāvību, un katrā 
izņēmuma gadījumā tiek ievērotas 
atbilstošās attiecīgajos tiesību aktos 
paredzētās garantijas.

2. Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētajā detalizētajā aprakstā iekļauj 
izņēmuma gadījumus, kuros var pārkāpt
personas datu konfidencialitāti, tostarp, kad 
datu izpaušana ir nepieciešama un 
samērīga valsts vai Savienības tiesību aktu 
prasība izmeklēšanas vai tai sekojošas 
tiesvedības kontekstā vai ir nepieciešama, 
lai aizsargātu citu personu brīvības, arī 
tiesības uz aizstāvību, un katrā izņēmuma 
gadījumā tiek ievērotas minētajos tiesību 
aktos paredzētās atbilstošās garantijas.

Grozījums Nr. 113

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – ievaddaļa



PE626.976v02-00 52/70 AD\1168257LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes savā tīmekļa vietnē atsevišķā, labi 
pamanāmā un pieejamā sadaļā publicē šādu 
informāciju:

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes savā tīmekļa vietnē atsevišķā, labi 
pamanāmā un pieejamā sadaļā vismaz 
divās Eiropas Savienības oficiālajās 
valodās publicē vismaz šādu informāciju:

Pamatojums

Pastāv iespēja, ka ziņojošā persona nepārvalda oficiālo tās dalībvalsts valodu, kurā tā dzīvo.

Grozījums Nr. 114

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosacījumi, kuriem ziņojošām 
personām jāatbilst, lai tās būtu tiesīgas
saņemt šajā direktīvā paredzēto 
aizsardzību;

a) nosacījumi, kuriem ziņojošām 
personām vai starpniekiem ir jāatbilst, lai 
viņi būtu tiesīgi saņemt šajā direktīvā 
paredzēto aizsardzību;

Grozījums Nr. 115
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) konfidencialitātes režīms, ko 
piemēro ziņojumiem, un jo īpaši 
informācija attiecībā uz personas datu 
apstrādi saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 
13. pantu, Direktīvas (ES) 2016/680 
13. pantu un Regulas (EK) Nr. 45/2001 
11. pantu;

d) konfidencialitātes režīms, ko 
piemēro ziņojumiem, un jo īpaši 
informācija attiecībā uz personas datu 
apstrādi saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 
5. un 13. pantu, Direktīvas (ES) 2016/680 
13. pantu un Regulas (EK) Nr. 45/2001 
11. pantu;

Grozījums Nr. 116

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – ga punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) tādu pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju kontaktinformācija, kas bez 
maksas sniedz juridiskās konsultācijas.

Grozījums Nr. 117
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentās iestādes reģistrē visus 
saņemtos ziņojumus.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentās iestādes reģistrē visus 
saņemtos ziņojumus. Ziņojumus glabās ne 
ilgāk par laiku, kas ir nepieciešams un 
samērīgs nolūkā veikt ziņošanas 
procedūru, un tos izdzēš, tiklīdz izbeidz šo 
procedūru. Personas datus, kurus satur 
šie ziņojumi, apstrādā saskaņā ar Eiropas 
datu aizsardzības tiesību normām.

Grozījums Nr. 118

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes nekavējoties 
apstiprina rakstisko ziņojumu saņemšanu, 
atbildot uz ziņojošās personas norādīto 
pasta vai elektronisko adresi, izņemot, ja 
ziņojošā persona ir skaidri lūgusi to 
nedarīt vai kompetentā iestāde pamatoti
uzskata, ka rakstiskā ziņojuma saņemšanas 
apstiprināšana apdraudētu ziņojošās 
personas identitātes aizsardzību.

2. Kompetentās iestādes nekavējoties 
apstiprina rakstisko ziņojumu saņemšanu, 
atbildot uz ziņojošās personas vai 
starpnieka norādīto pasta vai elektronisko 
adresi, izņemot, ja minētās personas ir 
skaidri lūgušas to nedarīt vai ja
kompetentā iestāde pamatoti uzskata, ka 
rakstiskā ziņojuma saņemšanas 
apstiprināšana apdraudētu ziņojošās 
personas vai starpnieka identitātes 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 119

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ziņošanai tiek izmantota tālruņa līnija ar 
ierakstīšanas iespēju, ar ziņojošās personas 
piekrišanu kompetentajai iestādei ir 
tiesības dokumentēt mutisko ziņošanu 
vienā no turpmāk minētajiem veidiem:

Ja ziņošanai tiek izmantota tālruņa līnija ar 
ierakstīšanas iespēju, ar ziņojošās personas 
vai starpnieka piekrišanu kompetentajai 
iestādei ir tiesības dokumentēt mutisko 
ziņošanu vienā no turpmāk minētajiem 
veidiem:

Grozījums Nr. 120

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde piedāvā ziņojošai 
personai iespēju pārbaudīt, izlabot un 
apstiprināt sarunas pierakstu ar parakstu.

Kompetentā iestāde piedāvā ziņojošai 
personai vai starpniekam iespēju sarunas 
pierakstu pārbaudīt, izlabot un apstiprināt 
ar parakstu.

Grozījums Nr. 121

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ziņošanai izmanto tālruņa līniju 
bez ierakstīšanas iespējas, kompetentajai 
iestādei ir tiesības dokumentēt mutisko 
ziņošanu precīza sarunas protokola formā, 
ko sagatavo īpaši norīkotie darbinieki. 
Kompetentā iestāde piedāvā ziņojošai 
personai iespēju pārbaudīt, izlabot un 
apstiprināt sarunas protokolu ar parakstu.

4. Ja ziņošanai izmanto tālruņa līniju 
bez ierakstīšanas iespējas, kompetentajai 
iestādei ir tiesības dokumentēt mutisko 
ziņošanu precīza sarunas protokola formā, 
ko sagatavo īpaši norīkotie darbinieki. 
Kompetentā iestāde piedāvā ziņojošai 
personai vai starpniekam iespēju sarunas 
protokolu pārbaudīt, izlabot un apstiprināt 
ar parakstu.

Grozījums Nr. 122

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja persona pieprasa tikšanos ar Ja persona pieprasa tikšanos ar 



AD\1168257LV.docx 55/70 PE626.976v02-00

LV

kompetentās iestādes īpaši norīkotajiem 
darbiniekiem, lai ziņotu saskaņā ar 7. panta 
2. punkta c) apakšpunktu, kompetentās 
iestādes ar ziņojošās personas piekrišanu 
nodrošina pilnīga un precīza sanāksmes 
pieraksta glabāšanu pastāvīgā un izgūstamā 
formā. Kompetentajai iestādei ir tiesības 
dokumentēt sanāksmes pierakstu vienā no 
minētajiem veidiem:

kompetentās iestādes īpaši norīkotajiem 
darbiniekiem, lai ziņotu saskaņā ar 7. panta 
2. punkta c) apakšpunktu, kompetentās 
iestādes ar ziņojošās personas vai 
starpnieka piekrišanu nodrošina pilnīga un 
precīza sanāksmes pieraksta glabāšanu 
pastāvīgā un izgūstamā formā. 
Kompetentajai iestādei ir tiesības 
dokumentēt sanāksmes pierakstu vienā no 
minētajiem veidiem:

Grozījums Nr. 123

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde piedāvā ziņojošai 
personai iespēju pārbaudīt, izlabot un 
apstiprināt sanāksmes protokolu ar 
parakstu.

Kompetentā iestāde piedāvā ziņojošai 
personai vai starpniekam iespēju
sanāksmes protokolu pārbaudīt, izlabot un 
apstiprināt ar parakstu.

Grozījums Nr. 124
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kompetentā iestāde katru reizi 
informē ziņojošo personu par 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā aprakstītajiem 
apstākļiem, ja tādi ir konstatējami, un 
ziņojošajai personai nosūta rakstisku 
konfidenciālo datu izpaušanas 
pamatojumu. Ja šādi apstākļi ir 
konstatējami, kompetentā iestāde piedāvā 
ziņojošai personai pārbaudes, izlabošanas 
un apstiprināšanas iespēju.

Grozījums Nr. 125

Direktīvas priekšlikums
13. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojošo personu aizsardzības nosacījumi Ziņojošo personu un starpnieku 
aizsardzības nosacījumi

Grozījums Nr. 126

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ziņojošā persona ir tiesīga saņemt 
šajā direktīvā paredzēto aizsardzību, ja tai 
ir pamatots iemesls uzskatīt, ka ziņošanas 
brīdī paziņotā informācija bijusi patiesa un 
ka uz šo informāciju attiecas šīs direktīvas 
darbības joma.

1. Ziņojošā persona vai starpnieks ir 
tiesīga saņemt šajā direktīvā paredzēto 
aizsardzību, ja tai ir pamatots iemesls 
uzskatīt, ka ziņošanas brīdī paziņotā 
informācija bijusi patiesa, ka ziņojošā 
persona darbojās labā ticībā un ka uz šo 
informāciju attiecas šīs direktīvas darbības 
joma.

Grozījums Nr. 127

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Persona, kas ziņo ārēji, ir tiesīga 
saņemt šajā direktīvā paredzēto 
aizsardzību, ja tā atbilst vienam no 
turpmāk minētajiem nosacījumiem:

2. Persona, kas ziņo ārēji vai iekšēji, ir
tiesīga saņemt šajā direktīvā paredzēto 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 128

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ņemot vērā ziņojuma priekšmetu, 
nav pamatoti gaidīt, ka ziņojošā persona 
būtu izmantojusi iekšējos ziņošanas 
kanālus;

d) ņemot vērā ziņojuma priekšmetu
un pārkāpuma smagumu, nav pamatoti 
gaidīt, ka ziņojošā persona būtu 
izmantojusi iekšējos ziņošanas kanālus;
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Grozījums Nr. 129

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) personai bija pamatots iemesls 
uzskatīt, ka iekšējo ziņošanas kanālu 
lietošana varētu apdraudēt kompetento 
iestāžu veikto izmeklēšanas darbību 
efektivitāti;

e) personai bija pamatots iemesls 
uzskatīt, ka iekšējo ziņošanas kanālu 
lietošana varētu izsaukt represijas vai 
apdraudēt kompetento iestāžu veikto 
izmeklēšanas darbību efektivitāti, vai ja 
iekšējo kanālu lietošana iepriekš jau ir 
izraisījusi represijas vai apdraudējusi
kompetento iestāžu veikto izmeklēšanas 
darbību efektivitāti;

Grozījums Nr. 130

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Persona, kas ziņojusi attiecīgajām 
Savienības struktūrām, birojiem vai 
aģentūrām par pārkāpumiem, uz kuriem 
attiecas šīs direktīvas darbības joma, ir 
tiesīga saņemt šajā direktīvā paredzēto 
aizsardzību saskaņā ar tiem pašiem 
nosacījumiem, ko piemēro personai, kura 
ārēji ziņojusi atbilstoši 2. punktā 
paredzētajiem nosacījumiem.

3. Persona, kas ziņojusi attiecīgajām 
Savienības struktūrām, birojiem, vēlētām 
amatpersonām vai aģentūrām par 
pārkāpumiem, uz kuriem attiecas šīs 
direktīvas darbības joma, ir tiesīga saņemt 
šajā direktīvā paredzēto aizsardzību 
saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, ko 
piemēro personai, kura ziņojusi atbilstoši 
1. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 131

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Persona, kura publiski atklāj 
informāciju par pārkāpumiem, uz kuriem 
attiecas šīs direktīvas darbības joma, ir 
tiesīga saņemt šajā direktīvā paredzēto 
aizsardzību, ja:

4. Persona, kura publiski atklāj 
informāciju par pārkāpumiem, uz kuriem 
attiecas šīs direktīvas darbības joma, ir 
tiesīga saņemt šajā direktīvā paredzēto 
aizsardzību.
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Grozījums Nr. 132

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) persona vispirms ziņojusi iekšēji 
un/vai ārēji saskaņā ar II un III nodaļu 
un šā panta 2. punktu, bet uz ziņojumu 
netika atbilstoši reaģēts saprātīgā termiņā, 
kas noteikts 6. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā un 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā; or

svītrots

Grozījums Nr. 133

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nav pamatoti gaidīt, ka persona 
varētu lietot iekšējos un/vai ārējos 
ziņošanas kanālus nenovēršama vai 
nepārprotama sabiedrības interešu 
apdraudējuma vai lietas īpašo apstākļu 
dēļ, vai gadījumos, kad pastāv 
nenovēršama kaitējuma risks.

svītrots

Grozījums Nr. 134

Direktīvas priekšlikums
14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizliegums īstenot represijas pret 
ziņojošām personām

Aizliegums īstenot represijas pret 
ziņojošām personām, pētnieciskajiem 
žurnālistiem un starpniekiem

Grozījums Nr. 135

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai aizliegtu jebkādas tiešas 
vai netiešas represijas pret ziņojošām 
personām, kas atbilst 13. panta 
nosacījumiem, jo īpaši šādā formā:

Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai aizliegtu jebkādas tiešas 
vai netiešas represijas pret ziņojošām 
personām, starpniekiem un ziņojošās 
personas radiniekiem, kas atbilst 13. panta 
nosacījumiem, jo īpaši šādā formā:

Grozījums Nr. 136
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) spaidi, iebiedēšana, aizskaršana vai 
izstumšana darbavietā;

g) spaidi, iebiedēšana, fiziska vai 
vārdiska vardarbība, aizskaršana, 
diskriminācija vai izstumšana;

Grozījums Nr. 137

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) terminēta līguma nepārveidošana 
par pastāvīgu līgumu;

i) prakses vai terminēta līguma 
nepārveidošana par pastāvīgu līgumu;

Grozījums Nr. 138

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) kaitējums, tostarp personas 
reputācijai, finansiāls zaudējums, 
uzņēmējdarbības zaudējums un ienākumu 
zudums;

k) kaitējums, tostarp personas 
reputācijai, jo īpaši sociālajos medijos, vai 
finansiāls zaudējums, tostarp
uzņēmējdarbības zaudējums un ienākumu 
zudums;

Grozījums Nr. 139
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – ka punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) ļaunprātīga tiesvedības sākšana un 
nesamērīgas finanšu prasības;

Grozījums Nr. 140

Direktīvas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants

Pienākums saglabāt ziņojošo personu 
identitātes konfidencialitāti

1. Ziņojošās personas identitāti nedrīkst 
izpaust bez šīs personas nepārprotamas 
piekrišanas. Tas attiecas arī uz 
informāciju, ko ir iespējams izmantot 
ziņojošās personas identificēšanai.

2. Ikvienai personai, kas uzzina šā panta 
1. punktā minētos datus, ir pienākums 
šādus datus aizsargāt.

3. Apstākļi, kad ziņojošās personas 
konfidenciālos datus drīkst izpaust, ir 
tikai tādi gadījumi, kad datu izpaušana ir 
nepieciešams un samērīgs pienākums, ko 
uzliek valsts vai Savienības tiesību akti, 
izmeklēšanas vai tai sekojošas tiesvedības 
kontekstā vai kas ir nepieciešama, lai 
aizsargātu citu personu brīvības, tostarp 
iesaistītās personas tiesības uz aizstāvību, 
un katrā gadījumā ir jāievēro atbilstošās 
minētajos tiesību aktos paredzētās 
garantijas.

4. Gadījumos, kas ir minēti 3. punktā, 
persona, kura ir iecelta, lai saņemtu 
ziņojumus un veiktu to pēckontroli, 
informē ziņojošo personu pirms ziņojošās 
personas konfidenciālo datu izpaušanas.

5. Iekšējos un ārējos ziņošanas kanālus 
izstrādā, izveido un izmanto veidā, kas 
nodrošina ziņojošās personas identitātes 
konfidencialitāti un nepieļauj 
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nepilnvarotu darbinieku piekļuvi.

Grozījums Nr. 141

Direktīvas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi ziņojošo personu aizsardzībai 
pret represijām

Pasākumi ziņojošo personu un starpnieku 
aizsardzībai pret represijām

Grozījums Nr. 142

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic visus pasākumus, 
kas nepieciešami, lai nodrošinātu 13. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem atbilstošo 
ziņojošo personu aizsardzību pret 
represijām. Šādi pasākumi jo īpaši ietver 
2.–8. punktā minētos.

1. Dalībvalstis veic visus pasākumus, 
kas nepieciešami, lai nodrošinātu 13. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem atbilstošo 
ziņojošo personu un starpnieku 
aizsardzību pret represijām. Šādi pasākumi 
jo īpaši ietver 2.–8. punktā minētos.

Grozījums Nr. 143

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sabiedrībai ir viegli pieejama 
bezmaksas visaptveroša un neatkarīga 
informācija un konsultācijas par 
pieejamām procedūrām un tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, kas pieejami 
aizsardzībai pret represijām.

2. Sabiedrībai vismaz divās Eiropas 
Savienības oficiālajās valodās ir viegli 
pieejama bezmaksas visaptveroša un 
neatkarīga informācija un konsultācijas par 
pieejamām procedūrām un tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, kas pieejami 
aizsardzībai pret represijām. Šo neatkarīgo 
lomu var pildīt, piemēram, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un/vai 
arodbiedrības.

Grozījums Nr. 144
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Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ziņojošām personām ir pieejama 
efektīva kompetento iestāžu palīdzība 
saistībā ar jebkādu atbilstošu iestādi, kas ir
iesaistījusies to aizsardzībā pret represijām, 
tostarp, ja tas ir paredzēts valsts tiesību 
aktos, fakta, ka tās ir tiesīgas uz šajā 
direktīvā paredzēto aizsardzību, 
apstiprinājums.

3. Ziņojošām personām un 
starpniekiem ir pieejama efektīva 
kompetento iestāžu palīdzība saistībā ar 
jebkādu atbilstošu iestādi, kas ir 
iesaistījusies to aizsardzībā pret represijām, 
tostarp, ja tas ir paredzēts valsts tiesību 
aktos, fakta, ka tās ir tiesīgas uz šajā 
direktīvā paredzēto aizsardzību, 
apstiprinājums.

Grozījums Nr. 145
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ziņojošām personām ir piekļuve 
atbilstošiem koriģējošiem pasākumiem 
aizsardzībai pret represijām, tostarp 
pagaidu tiesiskajai aizsardzībai, kamēr 
notiek tiesvedība, saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem.

6. Ziņojošām personām ir piekļuve 
tādiem koriģējošiem pasākumiem 
aizsardzībai pret represijām, kuri aptver 
visas tiešās, netiešās un turpmākās 
kaitējuma sekas, tostarp attiecīgi:

a) anulē visus pasākumus, kas pieņemti, 
pārkāpjot 14. pantu;

b) atjauno ziņojošo personu darbā ar tādu 
pašu algu, statusu, pienākumiem un 
darba apstākļiem;

c) pārceļ ziņojošo personu uz jaunu 
nodaļu vai jauna vadītāja pakļautībā;

d) atlīdzina sāpes, ciešanas un jebkādu 
ekonomisko zaudējumu, kas ir saistīts ar 
represijām;

e) piešķir pagaidu tiesisko aizsardzību, 
kamēr notiek tiesvedība.

Grozījums Nr. 146

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 8. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Papildus juridiskās palīdzības 
nodrošināšanai ziņojošām personām 
krimināllietās un pārrobežu civillietās 
saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/1919 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2008/52/EK63 un saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem dalībvalstis var nodrošināt 
turpmākus juridiska vai finansiāla atbalsta 
pasākumus un atbalstīt ziņojošās personas 
tiesvedības laikā.

8. Papildus juridiskās palīdzības 
nodrošināšanai ziņojošām personām 
krimināllietās un pārrobežu civillietās 
saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/1919 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2008/52/EK63 un saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem dalībvalstis var nodrošināt 
turpmākus juridiska, sociāla vai finansiāla 
atbalsta pasākumus un atbalstīt ziņojošās 
personas tiesvedības laikā, tostarp 
nodrošināt jurista, arodbiedrības 
pārstāvja vai citas attiecīgas personas vai 
struktūras juridiskās konsultācijas.

_________________ _________________

63 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2008/52/EK (2008. gada 21. 
maijs) par konkrētiem mediācijas 
aspektiem civillietās un komerclietās (OV 
L 136, 24.5.2008., 3. lpp.).

63 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2008/52/EK (2008. gada 21. 
maijs) par konkrētiem mediācijas 
aspektiem civillietās un komerclietās (OV 
L 136, 24.5.2008., 3. lpp.).

Grozījums Nr. 147

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Nekādā ziņā persona, par kuru ir 
sniegts ziņojums, nedrīkst uzzināt 
trauksmes cēlēja identitāti. Trauksmes 
cēlēja identitātes konfidencialitāte ir
jāgarantē vienmēr.

Pamatojums

Grozījums nodrošina trauksmes cēlēju papildu aizsardzību.

Grozījums Nr. 148

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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3.a Iesaistīto personu persondatu 
aizsardzība ir būtiska nolūkā izvairīties no 
netaisnīgas izturēšanās vai kaitējuma 
reputācijai pēc tam, kad ir publiski 
izpausti personas dati, jo īpaši tādi, kas 
atklāj iesaistītās personas identitāti. Līdz 
ar to kompetentajām iestādēm saskaņā ar 
prasībām, ko nosaka Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti, būtu jāievieš 
adekvātas datu aizsardzības procedūras, 
lai aizsargātu ziņojošo personu, iesaistīto 
personu, kā arī visas citas personas, par 
kurām ir notikusi ziņošana. Iestādes 
nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir 
droša sistēma, kas piekļuvi ļauj tikai 
pilnvarotām personām.

Grozījums Nr. 149

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ikvienai personai, ko skar 
ziņošana vai maldinoša vai ļaunprātīga 
informācijas izpaušana, būtu jānodrošina 
juridiska aizsardzība, tostarp tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību pret 
ļaunprātīgu ziņošanu.

Grozījums Nr. 150

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants

Iesaistīto personu tiesības

Dalībvalstis nodrošina, ka konstatējumi 
un ziņas, kas izriet no vienas vai vairāku 
aizsargāto izpaušanu novērtēšanas vai 
izmeklēšanas vai kurus no šādas vienas 
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vai vairākām izpaušanām var secināt, 
nevienai personai nerada nepamatotu 
tiešu vai netiešu kaitējumu. Pilnībā ievēro 
tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu un 
tiesu

Grozījums Nr. 151
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veic represīvus pasākumus pret 
ziņojošām personām;

b) veic represīvus pasākumus pret 
ziņojošām personām, tostarp ārpus ar 
darbu saistītām attiecībām;

Grozījums Nr. 152

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzsāk maldinošu tiesvedību pret 
ziņojošām personām;

c) uzsāk maldinošu tiesvedību pret 
ziņojošām personām vai pētnieciskajiem 
žurnālistiem, kas atklājuši ļaundarību;

Grozījums Nr. 153
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pārkāpj pienākumu saglabāt 
ziņojošo personu identitātes 
konfidencialitāti.

d) nesaņēmuši ziņojošo personu 
piekrišanu, pārkāpj pienākumu saglabāt 
viņu identitātes konfidencialitāti vai 
anonimitāti.

Grozījums Nr. 154
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) nepilda savu pienākumu veikt
ziņojuma pēckontroli un/vai nenodrošina 
atgriezenisko saikni ar ziņojošo personu 
par šādu pēckontroli.

Grozījums Nr. 155
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkādu personas datu apstrādi, kas veikta 
saskaņā ar šo direktīvu, tostarp kompetento 
iestāžu veiktu personas datu apmaiņu vai 
nosūtīšanu, īsteno atbilstīgi Regulai (ES)
Nr. 2016/679 un Direktīvai (ES) 2016/680. 
Jebkāda informācija apmaiņa vai 
nosūtīšana, ko veic kompetentās iestādes 
Savienības līmenī, būtu jāīsteno atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 45/2001. Personas datus, 
kas nav nepieciešami attiecīgās lietas 
izskatīšanai, nekavējoties izdzēš.

Jebkādu personas datu apstrādi, kas veikta 
saskaņā ar šo direktīvu, tostarp kompetento 
iestāžu veiktu personas datu apmaiņu vai 
nosūtīšanu, īsteno atbilstīgi Regulai 
(ES) 2016/679 un Direktīvai (ES) 
2016/680. Jebkāda informācija apmaiņa vai 
nosūtīšana, ko veic kompetentās iestādes 
Savienības līmenī, būtu jāīsteno atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 45/2001. Personas datus, 
kas nav nepieciešami attiecīgās lietas 
izskatīšanai, nevāc vai, ja tie ir savākti 
nejauši, nekavējoties izdzēš.

Grozījums Nr. 156

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Transponējot šo direktīvu, 
dalībvalstis var apsvērt iespēju izveidot 
neatkarīgu trauksmes cēlēju aizsardzības 
iestādi.

Grozījums Nr. 157

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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3. Komisija līdz 2027. gada 15. 
maijam, ņemot vērā savu atbilstīgi 1. 
punktam iesniegto ziņojumu un dalībvalstu 
statistiku, kas iesniegta saskaņā ar 2. 
punktu, iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu, kurā novērtēta to valsts 
tiesību aktu ietekme, ar kuriem transponē 
šo direktīvu. Ziņojumā tiek novērtēts veids, 
kādā direktīva ir darbojusies, un apsvērta 
vajadzība veikt papildu pasākumus, 
tostarp, kad nepieciešams, grozījumus ar 
mērķi paplašināt direktīvas darbības jomu, 
attiecinot to arī uz citām jomām vai 
Savienības tiesību aktiem.

3. Komisija līdz 2027. gada 15. 
maijam, ņemot vērā savu atbilstīgi 1. 
punktam iesniegto ziņojumu un dalībvalstu 
statistiku, kas iesniegta saskaņā ar 2. 
punktu, iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu, kurā novērtēta to valsts 
tiesību aktu ietekme, ar kuriem transponē 
šo direktīvu. Ziņojumā tiek novērtēts veids, 
kādā direktīva ir darbojusies, kāda ir 
iespējamā ietekme uz tādām 
pamattiesībām kā privātums, tiesības uz 
nevainīguma prezumpciju un tiesības uz 
taisnīgu tiesu, un apsvērta vajadzība veikt 
papildu pasākumus, tostarp, kad 
nepieciešams, veikt grozījumus ar mērķi 
paplašināt direktīvas darbības jomu, 
attiecinot to arī uz citām jomām vai 
Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 158

Direktīvas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants

Pielikumu atjaunināšana

Ja jauns ES tiesību akts atbilst 1. panta 
1. punkta a) apakšpunktā vai 1. panta 
2. punktā noteiktajai materiālās 
piemērošanas jomai, Komisija ar deleģēto 
aktu attiecīgi atjaunina pielikumus.

Grozījums Nr. 159

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – II daļa – Ca apakšdaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ca Savienības finanšu interešu 
aizsardzība;

i) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 22. oktobra Regula (ES, 
Euratom) Nr. 1023/2013, ar ko groza 
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Eiropas Savienības Civildienesta 
noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtību.
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