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ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tem conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 16.º, 33.º, 43.º, 
50.º, 53.º, n.º 1, 62.º, 91.º, 100.º, 103.º, 
109.º, 114.º, 168.º, 169.º, 192.º, 207.º e
325.º, n.º 4, e o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica, 
nomeadamente, o artigo 31.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 9.º, 10.º, 11.º, 
12.º, 15.º, 16.º, 33.º, 43.º, 50.º, 53.º, n.º 1, 
62.º, 91.º, 100.º, 103.º, 109.º, 114.º, 168.º, 
169.º, 192.º, 207.º, 325.º, n.º 4, e 352.º e o 
Tratado que institui a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica, 
nomeadamente, o artigo 31.º,

Alteração 2

Proposta de diretiva
Citação 6-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia,

Alteração 3

Proposta de diretiva
Citação 6-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Resolução do 
Parlamento Europeu, de 14 de fevereiro 
de 2017,  sobre o papel dos autores de 
denúncias na proteção dos interesses 
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financeiros da União Europeia,

Alteração 4

Proposta de diretiva
Citação 6-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Resolução do 
Parlamento Europeu, de 24 de outubro 
de 2017, sobre as medidas legítimas para 
proteger os denunciantes que agem no 
interesse público ao divulgarem 
informações confidenciais de empresas e 
organismos públicos,

Alteração 5

Proposta de diretiva
Citação 6-D (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem,

Alteração 6
Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As pessoas que trabalham numa 
organização ou que com ela estão em 
contacto no contexto de atividades 
profissionais são frequentemente as 
primeiras a ter conhecimento de ameaças 
ou situações lesivas do interesse público 
que surjam nesse contexto. A denúncia é 
um ato essencial para se exporem e 
prevenirem infrações da lei e para se 
salvaguardar o bem-estar da sociedade. 
Todavia, os potenciais denunciantes são 
frequentemente desencorajados de 
comunicar as suas preocupações ou 

(1) As pessoas que trabalham, ou 
trabalharam, numa organização ou que 
com ela estão, ou estiveram, em contacto 
são frequentemente as primeiras a ter 
conhecimento de ameaças, de atividades 
criminosas ou ilegais, ou de situações 
lesivas do interesse público que surjam 
nesse contexto. A denúncia é um ato 
essencial para se exporem e prevenirem 
infrações da lei e para se salvaguardar o 
bem-estar da sociedade e proteger os 
direitos fundamentais, nomeadamente, à 
liberdade de expressão e à informação. Os 
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suspeitas, por medo de retaliação. denunciantes são fundamentais para 
revelar irregularidades, ou conduta pouco 
ética ou desonesta que prejudicam o 
interesse público. É, muitas vezes, difícil 
para os denunciantes avaliar a legalidade 
dos factos, mas, segundo o Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem, a 
apreciação jurídica não é uma obrigação 
dos denunciantes, bastando que atuem de 
boa-fé e que os factos estejam corretos.
Todavia, os potenciais denunciantes são 
frequentemente desencorajados de 
comunicar as suas preocupações ou 
suspeitas, por medo de retaliação, caso 
exponham irregularidades, má gestão, 
utilização abusiva de fundos, má 
administração ou potencial corrupção 
relacionadas com a atividade de 
organismos públicos e privados na União; 
não são verdadeiramente protegidos e não 
se sentem protegidos.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Ao nível da União, as 
comunicações dos denunciantes constituem 
uma componente a montante da aplicação 
coerciva do direito da União, uma vez que 
alimentam os sistemas de aplicação 
coerciva dos direitos nacionais e da União 
com informações conducentes à deteção, à 
investigação e à ação penal eficazes por 
infrações ao direito da União.

(2) Ao nível da União, as 
comunicações dos denunciantes e dos 
jornalistas de investigação constituem 
uma componente a montante da aplicação 
coerciva do direito da União, uma vez que 
alimentam os sistemas de aplicação 
coerciva dos direitos nacionais e da União 
com informações conducentes à deteção, à 
investigação e à ação penal eficazes por 
infrações ao direito da União.

Alteração 8
Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em certos domínios de (3) As infrações ao direito da União 
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intervenção, as infrações ao direito da 
União podem lesar gravemente o interesse 
público, na medida em que criam riscos 
significativos para o bem-estar da 
sociedade. Sempre que se detetem 
deficiências na aplicação da legislação 
nesses domínios e os denunciantes se 
encontrem em posição privilegiada para 
as divulgar, é necessário reforçá-la 
assegurando uma proteção eficaz dos 
denunciantes contra atos de retaliação e 
estabelecendo canais de comunicação 
igualmente eficazes.

podem lesar gravemente o interesse 
público e o exercício dos direitos humanos 
e das liberdades fundamentais. É 
necessário assegurar uma proteção eficaz 
dos denunciantes contra atos de retaliação 
e estabelecer canais de comunicação 
eficazes e confidenciais.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A proteção dispensada atualmente 
aos denunciantes na União Europeia está 
fragmentada pelos Estados-Membros e 
difere consoante o domínio de intervenção. 
As consequências das infrações ao direito 
da União que assumem dimensão 
transfronteiriça e não são denunciadas 
demonstram que a insuficiência da 
proteção num Estado-Membro não só afeta 
este como, indiretamente, também outros 
Estados-Membros e a União como um 
todo.

(4) A proteção dispensada atualmente 
aos denunciantes na União Europeia está 
fragmentada pelos Estados-Membros e 
difere consoante o domínio de intervenção. 
Os denunciantes devem ser protegidos se 
divulgarem violações da legislação, 
irregularidades ou má conduta em nome 
do interesse público. A insuficiência da 
proteção num Estado-Membro não só afeta 
este como, indiretamente, também outros 
Estados-Membros e a União como um 
todo.

Alteração 10
Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Por conseguinte, a esses atos e 
domínios de intervenção devem aplicar-se 
normas mínimas comuns que assegurem 
uma proteção eficaz dos denunciantes se: i) 
for necessário reforçar a aplicação coerciva 
da lei; ii) o reduzido número de denúncias 
for um fator decisivo que afete a aplicação 

(5) Por conseguinte, a todos os atos e 
domínios de intervenção nacionais e da 
União devem aplicar-se normas legais
mínimas comuns que assegurem uma 
proteção eficaz dos denunciantes, mediante 
uma abordagem geral e abrangente se: i) 
for necessário reforçar a aplicação coerciva 
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coerciva da lei; iii) as infrações ao direito 
da União puderem lesar gravemente o 
interesse público.

da lei; ii) o reduzido número de denúncias 
for um fator decisivo que afete a aplicação 
coerciva da lei; iii) as infrações ao direito 
nacional ou da União puderem lesar 
gravemente o interesse público.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A importância da proteção dos 
denunciantes em termos de prevenção e 
dissuasão de infrações às normas da União 
em matéria de segurança dos transportes, 
suscetíveis de porem em perigo vidas 
humanas, foi já reconhecida nos 
instrumentos setoriais da União relativos à 
segurança da aviação38 e à segurança do 
transporte marítimo39, que estabelecem 
medidas adaptadas de proteção dos 
denunciantes, assim como canais próprios 
para denúncias. Estes instrumentos incluem 
também a proteção dos trabalhadores 
contra atos de retaliação por comunicarem 
erros por si cometidos de boa-fé («cultura 
justa»). É necessário complementar os 
atuais elementos de proteção dos 
denunciantes nestes dois setores, bem 
como prever essa proteção noutros modos 
de transporte, nomeadamente rodoviário e 
o ferroviário, a fim de reforçar a aplicação 
coerciva das normas de segurança nesses 
setores.

(9) A importância da proteção dos 
denunciantes em termos de prevenção e 
dissuasão de infrações às normas da União 
em matéria de segurança dos transportes, 
suscetíveis de porem em perigo vidas 
humanas, foi já reconhecida nos 
instrumentos setoriais da União relativos à 
segurança da aviação38 e à segurança do 
transporte marítimo39, que estabelecem 
medidas adaptadas de proteção dos 
denunciantes, assim como canais próprios 
para denúncias. Estes instrumentos incluem 
também a proteção dos trabalhadores 
contra atos de retaliação por comunicarem 
erros por si cometidos de boa-fé («cultura 
justa»). Entre outras medidas, é necessário 
complementar os atuais elementos de 
proteção dos denunciantes nestes dois 
setores, bem como prever essa proteção 
noutros modos de transporte,
nomeadamente rodoviário e o ferroviário, a 
fim de reforçar a aplicação coerciva das 
normas de segurança nesses setores.

_________________ _________________
38 Regulamento (UE) n.º 376/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, 
relativo à comunicação, à análise e ao seguimento 
de ocorrências na aviação civil (JO L 122 de 
24.4.2014, p. 18).

38 Regulamento (UE) n.º 376/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, 
relativo à comunicação, à análise e ao seguimento 
de ocorrências na aviação civil (JO L 122 de 
24.4.2014, p. 18).

39 Diretiva 2013/54/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de novembro de 2013, relativa a 
certas responsabilidades do Estado de bandeira no 
cumprimento e aplicação da Convenção do 
Trabalho Marítimo, de 2006 (JO L 329 de 
10.12.2013, p. 1); Diretiva 2009/16/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril 

39 Diretiva 2013/54/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de novembro de 2013, relativa a 
certas responsabilidades do Estado de bandeira no 
cumprimento e aplicação da Convenção do 
Trabalho Marítimo, de 2006 (JO L 329 de 
10.12.2013, p. 1); Diretiva 2009/16/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril 
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de 2009, relativa à inspeção de navios pelo Estado 
do porto (JO L 131 de 28.5.2009, p. 57).

de 2009, relativa à inspeção de navios pelo Estado 
do porto (JO L 131 de 28.5.2009, p. 57).

Alteração 12
Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A proteção da privacidade e dos 
dados pessoais constitui outro domínio em 
que os denunciantes se encontram em 
posição privilegiada para divulgar 
infrações ao direito da União que podem 
lesar gravemente o interesse público. São 
aplicáveis considerações similares a 
infrações à Diretiva relativa à segurança 
das redes e da informação45, que introduz a 
notificação de incidentes (incluindo os que 
não comprometam dados pessoais) e 
requisitos de segurança para as entidades 
que prestem serviços essenciais em muitos 
setores (designadamente, energia, saúde, 
transportes, serviços bancários, etc.) e para 
os prestadores de serviços digitais 
essenciais (por exemplo, serviços de 
computação em nuvem). As comunicações 
dos denunciantes neste domínio são 
particularmente úteis para prevenir 
incidentes de segurança que afetariam 
atividades económicas e sociais essenciais 
e serviços digitais amplamente utilizados. 
As denúncias contribuem para a 
continuidade de serviços essenciais para o 
funcionamento do mercado interno e o 
bem-estar da sociedade.

(14) A proteção da privacidade e dos 
dados pessoais, consagrada nos artigos 7.º 
e 8.º da Carta dos Direitos Fundamentais 
e no artigo 8.º da Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem (CEDH), constitui 
outro domínio em que os denunciantes se 
encontram em posição privilegiada para 
divulgar infrações ao direito da União que 
podem lesar o interesse público. São 
aplicáveis considerações similares a 
infrações à Diretiva relativa à segurança 
das redes e da informação45, que introduz a 
notificação de incidentes (incluindo os que 
não comprometam dados pessoais) e 
requisitos de segurança para as entidades 
que prestem serviços essenciais em muitos 
setores (designadamente, energia, saúde, 
transportes, serviços bancários, etc.) e para 
os prestadores de serviços digitais 
essenciais. As comunicações dos 
denunciantes neste domínio são 
particularmente úteis para prevenir 
incidentes de segurança que afetariam 
atividades económicas e sociais essenciais 
e serviços digitais amplamente utilizados, 
bem como para prevenir violações da 
legislação da União em matéria de 
proteção de dados. As denúncias 
contribuem para a continuidade de serviços 
essenciais para a sociedade.

__________________ __________________
45 Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 6 de julho de 2016, relativa a 
medidas destinadas a garantir um elevado nível 
comum de segurança das redes e da informação em 
toda a União.

45 Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 6 de julho de 2016, relativa a 
medidas destinadas a garantir um elevado nível 
comum de segurança das redes e da informação em 
toda a União.

Alteração 13
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Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A proteção dos interesses 
financeiros da União, que está relacionada 
com o combate à fraude, à corrupção e a 
outras atividades ilícitas que afetam as 
despesas da União, à recolha de fundos ou 
receitas da União ou dos seus ativos, é um 
domínio essencial em que a aplicação do 
direito da União tem de ser reforçada. O 
reforço da proteção dos interesses 
financeiros da União abrange também a 
execução do orçamento da União no que se 
refere a despesas efetuadas com base no 
Tratado que institui a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica. A falta de 
uma efetiva aplicação da legislação no 
domínio dos interesses financeiros da 
União, incluindo a fraude e a corrupção ao 
nível nacional, resulta numa diminuição 
das receitas da União e numa má utilização 
dos fundos da UE, que podem falsear o 
investimento público e o crescimento, e 
minar a confiança dos cidadãos na ação da 
UE. A proteção dos denunciantes é 
necessária para facilitar a deteção, a 
prevenção e a dissuasão de fraudes e 
atividades ilícitas relevantes.

(16) A proteção dos interesses 
financeiros da União, que está relacionada 
com o combate à fraude, à corrupção e a 
outras atividades ilícitas que afetam as 
despesas da União, à recolha de fundos ou 
receitas da União ou dos seus ativos, é um 
domínio essencial em que a aplicação do 
direito da União tem de ser reforçada. O 
reforço da proteção dos interesses 
financeiros da União abrange também a 
execução do orçamento da União no que se 
refere a despesas efetuadas com base no 
Tratado que institui a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica. A falta de 
uma efetiva aplicação da legislação no 
domínio dos interesses financeiros da 
União, incluindo a fraude e a corrupção ao 
nível nacional, resulta numa diminuição 
das receitas da União e numa má utilização 
dos fundos da UE, que podem falsear o 
investimento público e o crescimento, e 
minar a confiança dos cidadãos na ação da 
UE.
Os jornalistas de investigação também 
desempenham um papel crucial na 
denúncia de irregularidades relacionadas 
com todos estes domínios. Representam 
um grupo de profissionais 
particularmente expostos que, muitas 
vezes, devido às denúncias de enormes 
esquemas de irregularidades e corrupção, 
perdem os seus empregos, a sua liberdade 
ou mesmo a vida. Por conseguinte, devem 
ser incluídas medidas especiais de 
proteção dos jornalistas de investigação 
numa proposta legislativa horizontal para 
a proteção dos denunciantes. O 
jornalismo de investigação e a proteção 
dos denunciantes são necessários para 
facilitar a deteção, a prevenção e a 
dissuasão de fraudes e atividades ilícitas 
relevantes.
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Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os denunciantes que comunicam 
má conduta e violações da legislação 
laboral e social são essenciais para 
garantir locais de trabalho com segurança 
e justiça. As denúncias de violações das 
regras numa organização efetuadas por 
pessoas que aí trabalham, ou 
trabalharam, ou por pessoas que com ela 
contactaram, devem ser objeto de plena 
proteção ao abrigo da presente diretiva.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Sempre que é adotado um novo ato 
da União para o qual a proteção dos 
denunciantes seja pertinente e para cuja 
aplicação eficaz possa contribuir, deve ser 
ponderada a alteração do anexo da 
presente diretiva, a fim de o incluir no seu 
âmbito de aplicação.

(19) Sempre que é adotado um novo ato 
da União para o qual a proteção dos 
denunciantes seja pertinente e para cuja 
aplicação eficaz possa contribuir, tal ato 
deve ser aditado ao anexo da presente 
diretiva, a fim de o incluir no seu âmbito 
de aplicação.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A presente diretiva deve aplicar-se 
sem prejuízo da proteção concedida aos 
trabalhadores quando denunciam infrações 
do direito do trabalho da União. Por força 
do artigo 11.º da Diretiva-Quadro 
89/391/CEE, os Estados-Membros estão já 
obrigados a garantir que os trabalhadores 

(20) A presente diretiva deve aplicar-se 
sem prejuízo da proteção concedida aos 
trabalhadores quando denunciam má 
conduta, irregularidades ou infrações ao
direito nacional e da União. Por força do 
artigo 11.º da Diretiva-Quadro 
89/391/CEE, os Estados-Membros estão já 
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ou os seus representantes, em particular, no 
domínio da saúde e segurança no trabalho, 
não sejam prejudicados por pedirem ou 
proporem ao empregador que adote 
medidas adequadas para minimizar riscos 
ou eliminar fontes de perigo. Os 
trabalhadores e os seus representantes têm 
o direito de colocar questões às autoridades 
nacionais competentes, se considerarem 
que as medidas tomadas e os meios 
fornecidos pela entidade patronal não são 
adequados para garantir a segurança e a 
saúde.

obrigados a garantir que os trabalhadores 
ou os seus representantes, em particular, no 
domínio da saúde e segurança no trabalho, 
não sejam prejudicados por pedirem ou 
proporem ao empregador que adote 
medidas adequadas para minimizar riscos 
ou eliminar fontes de perigo. Os 
trabalhadores e os seus representantes têm 
o direito de colocar questões às autoridades 
nacionais competentes, se considerarem 
que as medidas tomadas e os meios 
fornecidos pela entidade patronal não são 
adequados para garantir a segurança e a 
saúde.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A presente diretiva não deve 
prejudicar a proteção da segurança 
nacional e de outras informações 
classificadas que o direito da União ou as 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas em vigor no Estado-
Membro em causa obriguem, por razões de 
segurança, a proteger contra um acesso não 
autorizado. Além disso, e em particular, as 
disposições da presente diretiva não devem 
afetar as obrigações decorrentes da Decisão 
(UE, Euratom) 2015/444 da Comissão, de 
13 de março de 2015, relativa às regras de 
segurança aplicáveis à proteção das 
informações classificadas da UE, nem da 
Decisão do Conselho de 23 de setembro de 
2013 relativa às regras de segurança 
aplicáveis à proteção das informações 
classificadas da UE.

(21) A presente diretiva não deve 
prejudicar a proteção da segurança 
nacional e de outras informações 
classificadas que o direito da União ou as 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas em vigor no Estado-
Membro em causa obriguem, por razões de 
segurança, a proteger contra um acesso não 
autorizado. As restrições da utilização das 
informações em matéria de segurança 
nacional devem ser limitadas e 
claramente definidas. Além disso, as 
disposições da presente diretiva não devem 
afetar as obrigações decorrentes da Decisão 
(UE, Euratom) 2015/444 da Comissão, de 
13 de março de 2015, relativa às regras de 
segurança aplicáveis à proteção das 
informações classificadas da UE, nem da 
Decisão do Conselho de 23 de setembro de 
2013 relativa às regras de segurança 
aplicáveis à proteção das informações 
classificadas da UE.
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Alteração 18
Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As pessoas que comuniquem 
informações sobre ameaças ou situações 
lesivas do interesse público, obtidas no 
âmbito das suas atividades profissionais,
exercem o seu direito à liberdade de 
expressão. O direito à liberdade de 
expressão, consagrado no artigo 11.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia («Carta») e no artigo 10.º da 
Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos (CEDH), engloba a liberdade e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social.

(22) As pessoas que comuniquem 
informações sobre ameaças ou situações 
lesivas do interesse público exercem o seu 
direito à liberdade de expressão. A
liberdade de expressão, que é essencial 
numa sociedade democrática, está 
consagrada no artigo 11.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
(«Carta») e no artigo 10.º da Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos (CEDH) e
engloba a liberdade e o pluralismo dos 
meios de comunicação social.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Por conseguinte, a presente diretiva 
tem por base a jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos Humanos sobre o 
direito à liberdade de expressão, bem como 
os princípios desenvolvidos nesta base pelo 
Conselho da Europa, na sua 
Recomendação de 2014 sobre a proteção 
dos denunciantes de irregularidades51.

(23) Por conseguinte, a presente diretiva 
tem por base a jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos Humanos sobre o 
direito à liberdade de expressão, em 
particular o seu acórdão, de 12 
de fevereiro de 2008, no processo Guja 
contra Moldávia, bem como os princípios 
desenvolvidos nesta base pelo Conselho da 
Europa, na sua Recomendação de 2014 
sobre a proteção dos denunciantes de 
irregularidades51.

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

Alteração 20
Proposta de diretiva
Considerando 24
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Texto da Comissão Alteração

(24) As pessoas necessitam de proteção 
jurídica específica quando as informações 
comunicadas foram obtidas através da sua 
atividade profissional, porque correm o 
risco de sofrer atos de retaliação 
relacionados com o trabalho (por exemplo, 
por violarem o dever de confidencialidade 
ou de lealdade). A razão subjacente à sua 
proteção é a sua posição de vulnerabilidade 
económica relativamente à pessoa de quem 
dependem de facto para trabalhar. Não 
existindo esse desequilíbrio de forças 
profissional (por exemplo, no caso dos 
queixosos comuns ou de cidadãos 
espetadores), não é necessária proteção 
contra atos de retaliação.

(24) As pessoas necessitam de proteção 
jurídica específica quando as informações 
comunicadas foram obtidas através da sua 
atividade profissional, porque correm o 
risco de sofrer atos de retaliação 
relacionados com o trabalho. A razão 
subjacente à sua proteção é a sua posição 
de vulnerabilidade relativamente à pessoa 
de quem dependem de facto para trabalhar. 
Nenhuma relação de trabalho deve 
restringir o direito de cada pessoa à 
liberdade de expressão.

Alteração 21
Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A efetiva aplicação do direito da 
União requer a proteção a um leque tão 
vasto quanto possível de categorias de 
pessoas, que, sendo ou não cidadãos da UE 
ou de países terceiros, por força das suas 
atividades profissionais
(independentemente da natureza dessas 
atividades e de serem ou não remuneradas), 
têm um acesso privilegiado a informações 
sobre infrações cuja denúncia seja do 
interesse público e que podem vir a sofrer 
atos de retaliação se as comunicarem. Os 
Estados-Membros devem garantir que a 
necessidade de proteção seja determinada 
em função de todas as circunstâncias 
pertinentes e não apenas da natureza da 
relação, de modo a abranger todo o leque 
de pessoas ligadas, em sentido lato, à 
organização onde ocorreu a infração.

(25) A efetiva aplicação do direito da 
União requer a proteção a um leque tão 
vasto quanto possível de categorias de 
pessoas, que, sendo ou não cidadãos da UE 
ou de países terceiros, por força das suas 
atividades (independentemente da natureza 
dessas atividades e de serem ou não 
remuneradas), têm um acesso privilegiado 
a informações sobre infrações cuja 
denúncia seja do interesse público e que 
podem vir a sofrer atos de retaliação se as 
comunicarem. Os Estados-Membros 
devem garantir que a necessidade de 
proteção seja determinada em função de 
todas as circunstâncias pertinentes e não 
apenas da natureza da relação, de modo a 
abranger todo o leque de pessoas ligadas, 
em sentido lato, à organização onde 
ocorreu a infração.
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Alteração 22
Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A proteção deve, em primeiro 
lugar, aplicar-se às pessoas que tenham o 
estatuto de «trabalhadores», na aceção do 
artigo 45.º do TFUE, na interpretação que 
lhe dá o Tribunal de Justiça da União 
Europeia52, ou seja, pessoas que, durante 
certo tempo, efetuam prestações em 
benefício de outras e sob a direção destas, 
em contrapartida das quais recebem uma 
remuneração. Assim, a proteção deve ser 
concedida igualmente aos trabalhadores em 
relações de trabalho atípicas, incluindo os 
trabalhadores a tempo parcial e os 
trabalhadores contratados a termo, bem 
como a pessoas com um contrato de 
trabalho ou uma relação de trabalho com 
uma agência de trabalho temporário, que 
são tipos de relação em que as normas de 
proteção contra um tratamento injusto são 
frequentemente difíceis de aplicar.

(26) A proteção deve, em primeiro 
lugar, aplicar-se às pessoas que tenham o 
estatuto de «trabalhadores», na aceção do 
artigo 45.º do TFUE, na interpretação que 
lhe dá o Tribunal de Justiça da União 
Europeia52, ou seja, pessoas que, durante 
certo tempo, efetuam prestações em 
benefício de outras e sob a direção destas, 
em contrapartida das quais recebem uma 
remuneração, incluindo oficiais de justiça 
e funcionários públicos. Assim, a proteção 
deve ser concedida igualmente aos 
trabalhadores em relações de trabalho 
atípicas, incluindo os trabalhadores a 
tempo parcial e os trabalhadores 
contratados a termo, bem como a pessoas 
com um contrato de trabalho ou uma 
relação de trabalho com uma agência de 
trabalho temporário, que são tipos de 
relação em que as normas de proteção 
contra um tratamento injusto são 
frequentemente difíceis de aplicar. Por 
último, também deve ser concedida 
proteção às pessoas cujo contrato de 
trabalho tenha cessado, bem como aos 
estagiários remunerados e não 
remunerados.

__________________ __________________
52 Acórdãos de 3 de julho de 1986, Lawrie Blum, 
processo 66/85; de 14 de outubro de 2010, Union 
syndicale Solidaires Isère, processo C-428/09; de 9 
de julho de 2015, Balkaya, processo C-229/14; de 4 
de dezembro de 2014, FNV Kunsten, processo C-
413/13; de 17 de novembro de 2016, 
Ruhrlandklinik, processo C-216/15.

52 Acórdãos de 3 de julho de 1986, Lawrie Blum, 
processo 66/85; de 14 de outubro de 2010, Union 
syndicale Solidaires Isère, processo C-428/09; de 9 
de julho de 2015, Balkaya, processo C-229/14; de 4 
de dezembro de 2014, FNV Kunsten, processo C-
413/13; de 17 de novembro de 2016, 
Ruhrlandklinik, processo C-216/15.

Alteração 23
Proposta de diretiva
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) Essa proteção deve ser alargada a 
outras categorias de pessoas singulares ou 
coletivas que, apesar de não serem 
«trabalhadores» na aceção do artigo 45.º do 
TFUE, podem desempenhar um papel 
essencial na exposição de violações da lei e 
podem ver-se em situação de 
vulnerabilidade económica no contexto das 
suas atividades profissionais. Por exemplo, 
em domínios como o da segurança dos 
produtos, os fornecedores estão muito mais 
próximos da fonte de eventuais práticas 
desleais e ilícitas de fabrico, importação ou 
distribuição de produtos não seguros; na 
aplicação dos fundos da União, os 
consultores que prestam serviços estão 
numa posição privilegiada para chamar a 
atenção para as infrações que 
testemunham. Estas categorias de pessoas, 
incluindo os não assalariados que prestam 
serviços, os trabalhadores independentes, 
os contratantes, os subcontratantes e os 
fornecedores, são normalmente alvo de 
retaliação sob a forma de rescisão 
antecipada ou de resolução do contrato de 
prestação de serviços, revogação de licença 
ou autorização, perda de negócios, perda 
de rendimento, coerção, intimidação ou 
assédio, listas negras/boicote comercial ou 
danos à sua reputação. Os acionistas e os 
membros dos órgãos dirigentes podem 
igualmente ser alvo de retaliação, 
designadamente em termos financeiros ou 
sob a forma de intimidação ou assédio, 
inscrição em listas negras ou danos à sua 
reputação. Deve também ser concedida 
proteção aos candidatos a emprego ou à 
prestação de serviços a uma organização, 
que tenham obtido as informações sobre as 
infrações à lei durante o processo de 
recrutamento ou noutras fases, de 
negociação pré-contratual, e possam vir a 
ser alvo de retaliação, por exemplo, sob a 
forma de referências profissionais 
negativas ou de listas negras/boicote 
comercial.

(27) Essa proteção deve ser alargada a 
pessoas que facilitem a denúncia de 
irregularidades e a jornalistas de 
investigação que tomem conhecimento e 
publiquem informações sobre infrações, 
bem como a outras categorias de pessoas 
singulares ou coletivas que, apesar de não 
serem «trabalhadores» na aceção do 
artigo 45.º do TFUE, podem desempenhar 
um papel essencial na exposição de 
violações da lei e podem ver-se em 
situação de vulnerabilidade económica no 
contexto das suas atividades profissionais. 
Por exemplo, em domínios como o da 
segurança dos produtos, os fornecedores 
estão muito mais próximos da fonte de 
eventuais práticas desleais e ilícitas de 
fabrico, importação ou distribuição de 
produtos não seguros; na aplicação dos 
fundos da União, os consultores que 
prestam serviços estão numa posição 
privilegiada para chamar a atenção para as 
infrações que testemunham. Estas 
categorias de pessoas, incluindo os não 
assalariados que prestam serviços, os 
trabalhadores independentes, os 
contratantes, os subcontratantes e os 
fornecedores, são normalmente alvo de 
retaliação sob a forma de rescisão 
antecipada ou de resolução do contrato de 
prestação de serviços, revogação de licença 
ou autorização, perda de negócios, perda 
de rendimento, coerção, intimidação ou 
assédio, listas negras/boicote comercial ou 
danos à sua reputação. Os acionistas e os 
membros dos órgãos dirigentes podem 
igualmente ser alvo de retaliação, 
designadamente em termos financeiros ou 
sob a forma de intimidação ou assédio, 
inscrição em listas negras ou danos à sua 
reputação. Deve também ser concedida 
proteção aos candidatos a emprego ou à 
prestação de serviços a uma organização, 
que tenham obtido as informações sobre as 
infrações à lei durante o processo de 
recrutamento ou noutras fases, de 
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negociação pré-contratual, e possam vir a 
ser alvo de retaliação, por exemplo, sob a 
forma de referências profissionais 
negativas ou de listas negras/boicote 
comercial.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) A proteção deve abranger também 
as pessoas que facilitam a divulgação de 
informações, os intermediários, os 
jornalistas de investigação e as 
organizações da sociedade civil que, 
através da sua atividade, garantem a 
divulgação efetiva de uma infração 
potencial ou já ocorrida.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Uma proteção eficaz dos 
denunciantes implica também a proteção 
de outras categorias de pessoas que, 
embora não dependam economicamente 
das suas atividades profissionais, podem, 
no entanto, ser alvo de retaliação por 
exporem infrações. Os atos de retaliação 
contra voluntários e estagiários não 
remunerados podem assumir a forma de 
dispensa dos seus serviços, de referências 
negativas para empregos futuros ou de 
danos à sua reputação.

(28) Uma proteção eficaz dos 
denunciantes implica também a proteção 
de outras categorias de pessoas que, 
embora não dependam economicamente 
das suas atividades profissionais, podem, 
no entanto, ser alvo de retaliação por 
exporem infrações ou apoiarem 
denunciantes que o façam. Os atos de 
retaliação contra voluntários e estagiários 
não remunerados podem assumir a forma 
de dispensa dos seus serviços, de 
referências negativas para empregos 
futuros ou de danos à sua reputação. Os 
atos de retaliação contra investigadores 
ou jornalistas podem assumir a forma de 
ações judiciais estratégicas relativas, por 
exemplo, a calúnia ou difamação.
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Alteração 26

Proposta de diretiva
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Também deve ser garantida 
proteção a todas as pessoas que 
trabalham em todas as instituições, 
organismos e agências da União ou que 
trabalham em entidades europeias 
localizadas fora do território da União. As 
instituições, agências e organismos da 
União Europeia devem adotar e 
implementar regras internas que protejam 
os denunciantes, em conformidade com os 
artigos 22.º-A, 22.º-B e 22.º-C do 
Regulamento n.º 31 (CEE), n.º 11 (CEEA) 
(«o Estatuto dos Funcionários»).

Alteração 27

Proposta de diretiva
Considerando 28-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-B) A proteção efetiva implica uma 
formação adequada e um gabinete de 
recursos disponível para informar os 
denunciantes sobre os seus direitos, as 
opções de divulgação e as limitações, de 
modo a que conheçam os seus direitos e 
responsabilidades. Tal não deverá 
substituir o acesso a aconselhamento 
jurídico independente que também deve 
estar disponível.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A prevenção eficaz das infrações ao (30) A prevenção eficaz da má conduta, 
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direito da União requer a concessão de 
proteção igualmente a pessoas que 
comuniquem informações sobre potenciais 
infrações, que ainda não se concretizaram, 
mas cuja concretização é provável. Pelas 
mesmas razões, também se justifica a 
proteção de pessoas que, não tendo 
comunicado elementos de prova 
corroborativos, levantam preocupações ou 
suspeitas razoáveis. Porém, a proteção não 
deve aplicar-se à comunicação de 
informações que já são do domínio 
público, nem a rumores e boatos não 
fundamentados.

das irregularidades e das infrações ao 
direito nacional e da União requer a 
concessão de proteção igualmente a 
pessoas que comuniquem informações 
sobre potenciais infrações, que ainda não 
se concretizaram, mas cuja concretização é 
provável. Pelas mesmas razões, também se 
justifica a proteção de pessoas que, não 
tendo comunicado elementos de prova 
corroborativos, levantam preocupações ou 
suspeitas razoáveis. Porém, a proteção não 
deve aplicar-se à comunicação de rumores 
e boatos não fundamentados. A proteção 
deve ser concedida a pessoas que 
trabalham em entidades localizadas na 
União, mas também a pessoas que 
trabalham em entidades europeias 
localizadas fora do território da União. 
Deverá também aplicar-se aos 
funcionários, outros agentes e estagiários 
das instituições, agências e organismos da 
União.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A retaliação traduz a estreita 
relação (de causa e efeito) entre a 
comunicação e o tratamento desfavorável 
sofrido, direta ou indiretamente, pelo seu 
autor; essa relação tem de existir para que 
este possa beneficiar de proteção jurídica. 
A proteção eficaz dos denunciantes como 
forma de reforçar a aplicação coerciva do 
direito da União exige uma ampla 
definição de retaliação, que englobe 
qualquer ato ou omissão que ocorra no 
contexto profissional e os prejudique.

(31) A retaliação traduz a estreita 
relação (de causa e efeito) entre a 
comunicação e o tratamento desfavorável 
sofrido, direta ou indiretamente, pelo seu 
autor; essa relação tem de existir para que 
este possa beneficiar de proteção jurídica. 
A proteção eficaz dos denunciantes como 
forma de reforçar a aplicação coerciva do 
direito da União exige uma ampla 
definição de retaliação, que englobe 
qualquer ato ou omissão que os prejudique.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Considerando 32-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(32-A) Os potenciais denunciantes devem 
poder recorrer ao canal de denúncia que 
preferirem, seja interno ou externo, ou 
decidir divulgar a informação ao público, 
por exemplo, através da comunicação 
social, desde que a confidencialidade e o 
anonimato da divulgação sejam 
plenamente salvaguardados, que a 
proteção de dados seja garantida e que os 
jornalistas, bloguistas ou meios de 
comunicação social em geral nunca sejam 
obrigados a revelar a identidade das suas 
fontes. Os denunciantes devem ser 
protegidos, independentemente do canal 
de denúncia escolhido.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os denunciantes constituem fontes 
importantes, em particular para os 
jornalistas de investigação. Uma proteção 
eficaz dos denunciantes contra atos de 
retaliação aumenta a segurança jurídica dos 
(potenciais) denunciantes e, deste modo, 
encoraja e facilita a comunicação de 
irregularidades também aos meios de 
comunicação social. Neste contexto, a 
proteção dos denunciantes enquanto fontes 
jornalísticas é crucial para salvaguardar o 
papel de «vigilante» do jornalismo de 
investigação nas sociedades democráticas.

(33) Os denunciantes constituem fontes 
importantes, em particular para os 
jornalistas de investigação. Uma proteção 
eficaz dos denunciantes, bem como dos 
jornalistas de investigação, contra atos de 
retaliação e qualquer forma de assédio
aumenta a segurança jurídica dos 
(potenciais) denunciantes e, deste modo, 
encoraja e facilita a comunicação de 
irregularidades também aos meios de 
comunicação social. Neste contexto, a 
proteção dos denunciantes enquanto fontes 
jornalísticas é crucial para salvaguardar o 
papel de «vigilante» do jornalismo de 
investigação nas sociedades democráticas.

Alteração 32
Proposta de diretiva
Considerando 34
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Texto da Comissão Alteração

(34) Cabe aos Estados-Membros
identificar as autoridades competentes para 
receber e dar o devido seguimento às 
denúncias de infrações abrangidas pelo 
âmbito de aplicação da presente diretiva. 
Essas autoridades podem ser organismos 
reguladores ou de supervisão nos domínios 
em causa, autoridades com poderes 
coercivos, organismos de luta contra a 
corrupção e provedores de justiça. As 
autoridades competentes designadas devem 
dispor das capacidades e dos poderes 
necessários para apreciarem a exatidão das 
alegações constantes da denúncia e para 
tratarem as infrações comunicadas, 
inclusivamente através da instauração de 
um inquérito, de ação penal, de uma 
medida de recuperação de fundos ou de 
outras medidas corretivas adequadas, em 
conformidade com o seu mandato.

(34) Cabe aos Estados-Membros 
identificar as autoridades competentes para 
receber e dar o devido seguimento às 
denúncias de infrações abrangidas pelo 
âmbito de aplicação da presente diretiva, o 
que também garante o mais elevado nível 
possível de independência e 
imparcialidade. Essas autoridades podem 
ser organismos reguladores ou de 
supervisão nos domínios em causa, 
autoridades com poderes coercivos, 
organismos de luta contra a corrupção e 
provedores de justiça. As autoridades 
competentes designadas devem dispor das 
capacidades e dos poderes necessários para 
apreciarem a exatidão das alegações 
constantes da denúncia e para tratarem as 
infrações comunicadas, inclusivamente 
através da instauração de um inquérito, de 
ação penal, de uma medida de recuperação 
de fundos ou de outras medidas corretivas 
adequadas, em conformidade com o seu 
mandato. O pessoal dessas autoridades 
deve possuir conhecimentos 
especializados e formação adequada no 
que respeita à legislação europeia e 
nacional de proteção de dados. Ao mesmo 
tempo, deve ser criada uma unidade de 
aconselhamento e consulta nos serviços 
do Provedor de Justiça Europeu, a fim de 
estabelecer a coordenação com os 
Estados-Membros e prestar 
aconselhamento sobre medidas 
específicas para a proteção dos 
denunciantes e dos jornalistas de 
investigação.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Os denunciantes devem poder 
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escolher livremente o canal de denúncia e 
divulgação de informações mais 
adequado, seja interno ou externo, sem 
qualquer hierarquia estrita entre canais.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Deve ficar claro que, no caso das 
entidades jurídicas privadas que não 
disponibilizem canais de denúncia 
interna, os denunciantes devem poder 
denunciar as irregularidades externamente, 
diretamente às autoridades competentes, e 
devem beneficiar da proteção contra a 
retaliação prevista na presente diretiva.

(40) Os denunciantes devem poder 
denunciar as irregularidades às autoridades 
competentes e devem beneficiar da 
proteção contra a retaliação prevista na 
presente diretiva.

Alteração 35
Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Desde que a confidencialidade da 
identidade denunciante seja assegurada, 
cabe a cada entidade jurídica privada e 
pública definir o tipo de canais de denúncia 
a estabelecer, designadamente, presenciais, 
por correio, através de uma ou mais caixas 
de reclamações físicas, através de uma 
linha telefónica direta ou de uma 
plataforma em linha (intranet ou internet). 
Porém, os canais de denúncia não devem 
limitar-se aos que se encontram entre os 
instrumentos, como as comunicações 
presenciais ou as caixas de reclamações, 
que não garantem a confidencialidade da 
identidade do denunciante.

(42) Desde que o anonimato ou a 
confidencialidade da identidade 
denunciante seja assegurada, cabe a cada 
entidade jurídica privada e pública definir 
o tipo de canais de denúncia a estabelecer, 
designadamente, presenciais, por correio, 
através de uma ou mais caixas de 
reclamações físicas, através de uma linha 
telefónica direta ou de uma plataforma em 
linha (intranet ou internet). Porém, os 
canais de denúncia não devem limitar-se 
aos que se encontram entre os 
instrumentos, como as comunicações 
presenciais ou as caixas de reclamações, 
que não garantem o anonimato ou a 
confidencialidade da identidade do 
denunciante. As denúncias anónimas 
devem ser tidas em consideração, 
assegurando a proteção de denunciantes 
anónimos nos casos em que tal proteção 
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seja necessária.

Alteração 36
Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Terceiros podem ser igualmente 
autorizados a receber denúncias em nome 
de entidades públicas e privadas, desde que 
ofereçam as devidas garantias de respeito 
pela independência, pela confidencialidade, 
pela proteção de dados e pelo sigilo. 
Podem ser fornecedores de plataformas de 
denúncia externa, auditores ou consultores 
externos, ou representantes sindicais.

(43) Mediante uma avaliação realizada 
numa base casuística, os terceiros podem 
ser igualmente autorizados a receber 
denúncias em nome de entidades públicas e 
privadas, desde que ofereçam as devidas 
garantias de respeito pela independência, 
pelo anonimato, pela confidencialidade, 
pela proteção de dados e pelo sigilo. 
Podem ser fornecedores de plataformas de 
denúncia externa, auditores ou consultores 
externos, ou representantes sindicais.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Os procedimentos de comunicação 
interna devem permitir que entidades 
jurídicas privadas recebam e investiguem 
com total confidencialidade as denúncias 
dos trabalhadores da entidade e das suas 
sucursais ou filiais («grupo»), mas 
também, na medida do possível, de 
quaisquer agentes e fornecedores do grupo 
e de qualquer pessoa que tenha obtido 
informações através de serviços 
profissionais prestados na entidade e no 
grupo.

(44) Os procedimentos de comunicação 
interna devem permitir que entidades 
jurídicas privadas recebam e investiguem 
com total confidencialidade e no respeito 
pelo anonimato, se for caso disso, as 
denúncias dos trabalhadores da entidade e 
das suas sucursais ou filiais («grupo»), mas 
também, na medida do possível, de 
quaisquer agentes e fornecedores do grupo 
e de qualquer pessoa que tenha obtido 
informações através de serviços 
profissionais prestados na entidade e no 
grupo.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Considerando 45



AD\1168257PT.docx 23/73 PE626.976v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(45) As pessoas ou departamentos de 
uma entidade jurídica privada mais 
indicados para serem designados 
competentes para receber e dar seguimento 
às denúncias variam em função da 
estrutura da entidade; em todo o caso, o 
desempenho da função dever implicar 
independência e ausência de conflitos de 
interesses. Nas pequenas entidades, esta 
função poderá corresponder a uma segunda 
função de um empregado da empresa, bem 
posicionado para comunicar diretamente 
com o dirigente da organização, como o 
chefe do gabinete de conformidade ou o 
responsável pelos recursos humanos, o 
responsável por questões jurídicas ou de 
privacidade, o diretor financeiro, o auditor-
chefe ou um membro do conselho de 
administração.

(45) As pessoas ou departamentos de 
uma entidade jurídica privada mais 
indicados para serem designados 
competentes para receber e dar seguimento 
às denúncias variam em função da 
estrutura da entidade; em todo o caso, o 
desempenho da função dever implicar 
independência, saber-fazer adequado e 
ausência de conflitos de interesses. Nas 
pequenas entidades, esta função poderá 
corresponder a uma segunda função de um 
empregado da empresa, bem posicionado 
para comunicar diretamente com o 
dirigente da organização, como o chefe do 
gabinete de conformidade ou o responsável 
pelos recursos humanos, o responsável por 
questões jurídicas ou de privacidade, o 
diretor financeiro, o auditor-chefe ou um 
membro do conselho de administração.

Alteração 39

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) As pessoas que ponderem 
denunciar infrações ao direito da União 
devem poder tomar uma decisão 
esclarecida sobre se, como e quando o 
devem fazer. As entidades públicas e 
privadas que dispõem de procedimentos 
para denúncias internas devem prestar 
informações sobre esses procedimentos, 
bem como sobre os procedimentos a seguir 
para denúncias externas às autoridades 
competentes. Essas informações devem ser 
facilmente compreensíveis e acessíveis, 
inclusivamente, na medida do possível, a 
outras pessoas, além dos trabalhadores, que 
entrem em contacto com a entidade através 
das suas atividades profissionais, como 
prestadores de serviços, distribuidores, 
fornecedores e parceiros comerciais. Por 

(47) As pessoas que ponderem 
denunciar infrações ao direito da União 
devem poder tomar uma decisão 
esclarecida sobre se, como e quando o 
devem fazer. As entidades públicas e 
privadas que dispõem de procedimentos 
para denúncias internas devem prestar 
informações sobre esses procedimentos, 
bem como sobre os procedimentos a seguir 
para denúncias externas às autoridades 
competentes. Devem igualmente prestar 
informações sobre os direitos garantidos 
aos denunciantes e, em particular, sobre o 
seu direito à divulgação ao público 
garantido pela presente diretiva e sobre a 
sua possibilidade de recorrer, neste 
quadro, a organizações da sociedade civil 
envolvidas na proteção de denunciantes, 
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exemplo, essas informações podem ser 
afixadas em local visível e acessível a 
todas estas pessoas e à rede da entidade, 
podendo ainda ser incluídas em cursos e 
formações sobre ética e integridade.

incluindo as que prestam aconselhamento 
estratégico e jurídico aos denunciantes.
Essas informações devem ser facilmente 
compreensíveis e acessíveis, 
inclusivamente, na medida do possível, a 
outras pessoas, além dos trabalhadores, que 
entrem em contacto com a entidade através 
das suas atividades profissionais, como 
prestadores de serviços, distribuidores, 
fornecedores e parceiros comerciais. Por 
exemplo, essas informações podem ser 
afixadas em local visível e acessível a 
todas estas pessoas e à rede da entidade, 
podendo ainda ser incluídas em cursos e 
formações sobre ética e integridade.

Alteração 40
Proposta de diretiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) A eficácia da deteção e da 
prevenção de infrações ao direito da União 
requerem a garantia de que os potenciais 
denunciantes possam comunicar, 
facilmente e com total confidencialidade, 
as informações de que dispõem às 
autoridades competentes para investigar e 
solucionar o problema, sempre que 
possível.

(48) A eficácia da deteção e da 
prevenção de infrações ao direito da União 
requerem a garantia de que os potenciais 
denunciantes possam comunicar, 
facilmente, de forma anónima ou com 
total confidencialidade, as informações de 
que dispõem às autoridades competentes 
para investigar e solucionar o problema, 
sempre que possível.

Alteração 41

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) O seguimento e a resposta devem 
ser dados num prazo razoável, devido à 
necessidade de se resolver rapidamente o 
problema que pode estar na origem da 
denúncia, bem como de evitar divulgações 
públicas desnecessárias. Esse prazo não 
deve ser superior a três meses, mas pode 
ser alargado para seis meses, sempre que 

(50) O seguimento e a resposta devem 
ser dados num prazo razoável, devido à 
necessidade de se resolver rapidamente o 
problema que pode estar na origem da 
denúncia. Esse prazo não deve ser superior 
a três meses, mas pode ser alargado para 
seis meses, sempre que necessário, devido 
às circunstâncias específicas do caso, 
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necessário, devido às circunstâncias 
específicas do caso, nomeadamente, à 
natureza e à complexidade do objeto da 
comunicação, que podem exigir uma 
investigação demorada.

nomeadamente, à natureza e à 
complexidade do objeto da comunicação, 
que podem exigir uma investigação 
demorada.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) As pessoas que pretendem 
denunciar irregularidades devem poder 
tomar uma decisão esclarecida sobre se, 
como e quando o devem fazer. Por 
conseguinte, as autoridades competentes 
devem divulgar publicamente e tornar 
facilmente acessíveis informações sobre os 
canais disponíveis para denúncias às 
autoridades competentes, os procedimentos 
aplicáveis e o seu pessoal a isso dedicado 
exclusivamente. Todas as informações 
relativas à denúncia de irregularidades 
devem ser transparentes, facilmente 
compreensíveis e fiáveis, a fim de 
promover a denúncia, e não dissuadi-la.

(54) As pessoas que pretendem 
denunciar irregularidades devem poder 
tomar uma decisão esclarecida sobre se, 
como e quando o devem fazer. Por 
conseguinte, as autoridades competentes 
devem divulgar publicamente e tornar 
facilmente acessíveis informações sobre os 
canais disponíveis para denúncias às 
autoridades competentes, os procedimentos 
aplicáveis e o seu pessoal a isso dedicado 
exclusivamente. Todas as informações 
relativas à denúncia de irregularidades 
devem ser transparentes, facilmente 
compreensíveis e fiáveis, a fim de 
promover a denúncia, e não dissuadi-la. Os 
potenciais denunciantes devem poder 
sempre escolher livremente se utilizam 
canais de denúncia internos ou externos.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Os Estados-Membros devem 
assegurar a conservação adequada de 
registos de todas as informações recebidas 
sobre infrações, bem como a 
recuperabilidade de todas essas 
informações junto da autoridade 
competente, e que as informações 
recebidas através de denúncias possam ser 

(57) Os Estados-Membros devem 
assegurar a conservação adequada de 
registos de todas as informações recebidas 
sobre infrações, bem como a 
recuperabilidade de todas essas 
informações junto da autoridade 
competente, e que as informações 
recebidas através de denúncias possam ser 



PE626.976v02-00 26/73 AD\1168257PT.docx

PT

utilizadas como elementos de prova para 
aplicação de medidas coercivas, se 
necessário.

utilizadas como elementos de prova para 
aplicação de medidas coercivas, se 
necessário, respeitando, sempre que 
possível, a privacidade do denunciante.

Alteração 44

Proposta de diretiva
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A proteção dos dados pessoais do 
denunciante e da pessoa visada é 
fundamental para evitar injustiça no
tratamento injusto danos à reputação 
resultantes da divulgação de dados 
pessoais, em particular de dados 
reveladores da identidade de uma pessoa 
visada. Por conseguinte, em conformidade 
com o disposto no Regulamento 
(UE) 2016/679, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados (Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados, a seguir 
também designado por «RGPD»), as 
autoridades competentes devem instituir 
procedimentos adequados de proteção de 
dados, especificamente orientados para a 
proteção do denunciante, da pessoa visada 
e de terceiros referidos na comunicação, 
que devem incluir um sistema seguro, 
dentro da autoridade competente, com 
direitos de acesso restrito ao pessoal 
autorizado.

(58) A proteção dos dados pessoais do 
denunciante e da pessoa visada, assim 
como da confidencialidade da 
informação, é fundamental para evitar 
tratamento injusto, qualquer tipo de 
assédio ou intimidação, ou danos à 
reputação resultantes da divulgação de 
dados pessoais, em particular de dados 
reveladores da identidade de uma pessoa 
visada. Por conseguinte, em conformidade 
com o disposto no Regulamento 
(UE) 2016/679, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados (Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados, a seguir 
também designado por «RGPD»), as 
autoridades competentes devem instituir 
procedimentos adequados de proteção de 
dados, especificamente orientados para a 
proteção do denunciante, da pessoa visada 
e de terceiros referidos na comunicação, 
que devem incluir um sistema seguro, 
dentro da autoridade competente, com 
direitos de acesso restrito ao pessoal 
autorizado.

Alteração 45

Proposta de diretiva
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) A revisão periódica dos (59) A revisão periódica dos 
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procedimentos seguidos pelas autoridades 
competentes, bem como o intercâmbio de 
boas práticas entre as mesmas, devem 
garantir que esses procedimentos sejam 
adequados e de última geração, e que, por 
conseguinte, sirvam o seu propósito.

procedimentos seguidos pelas autoridades 
competentes, bem como o intercâmbio de 
boas práticas entre as mesmas, incluindo 
as recomendações das organizações da 
sociedade civil, devem garantir que esses 
procedimentos sejam adequados e de 
última geração, e que, por conseguinte, 
sirvam o seu propósito.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Para beneficiarem de proteção, os 
denunciantes devem ter motivos razoáveis 
para considerar, atendendo às 
circunstâncias e às informações de que 
dispõem no momento da denúncia, que os 
factos por si revelados são verdadeiros. Até 
prova em contrário, presume-se a 
existência de convicção razoável. Trata-se 
de uma salvaguarda essencial contra 
denúncias malévolas, levianas ou abusivas, 
que garante que as pessoas que, 
deliberadamente e com conhecimento de 
causa, transmitam informações erradas ou 
enganosas não gozem de proteção. Por 
outro lado, garante que a proteção não 
desaparece se o denunciante transmitiu 
informações imprecisas de boa fé. Na 
mesma ordem de ideias, os denunciantes 
devem ter direito a proteção ao abrigo da 
presente diretiva se tiverem motivos 
razoáveis para crer que as informações 
comunicadas são abrangidas pelo seu 
âmbito de aplicação.

(60) Para beneficiarem de proteção, os 
denunciantes devem ter motivos razoáveis 
para considerar, atendendo às 
circunstâncias e às informações de que 
dispõem no momento da denúncia, que os 
factos por si revelados são verdadeiros. Até 
prova em contrário, presume-se a 
existência de convicção razoável. Trata-se 
de uma salvaguarda essencial contra 
denúncias malévolas, levianas ou abusivas, 
que garante que as pessoas que, 
deliberadamente e com conhecimento de 
causa, transmitam informações erradas ou 
enganosas não gozem de proteção. Por 
outro lado, garante que a proteção não 
desaparece se o denunciante transmitiu 
informações imprecisas de boa-fé. Na 
mesma ordem de ideias, os denunciantes 
devem ter direito a proteção ao abrigo da 
presente diretiva se tiverem motivos 
razoáveis para crer que as informações 
comunicadas são abrangidas pelo seu 
âmbito de aplicação.

Alteração 47

Proposta de diretiva
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração
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(61) Em regra, o requisito da utilização
hierarquizada dos canais para denúncias 
impõem-se para garantir que a informação 
chegue às pessoas que podem contribuir 
para a eliminação rápida e eficaz dos riscos 
para o interesse público, bem como para 
impedir que de divulgações públicas 
resultem danos injustificados à reputação.
Por outro lado ainda, impõem-se o 
estabelecimento de algumas exceções à sua 
aplicação, que permitam que o denunciante 
escolha o canal mais adequado, em função 
das circunstâncias específicas do caso. 
Além disso, é necessário proteger as 
divulgações públicas tendo em conta 
princípios democráticos, como a 
transparência e a responsabilização, e 
direitos fundamentais, como a liberdade de 
expressão e a liberdade dos meios de 
comunicação social, procurando 
simultaneamente assegurar o equilíbrio 
entre, por um lado, o interesse dos 
empregadores em gerir as suas 
organizações e em proteger os seus 
interesses, e, por outro, o interesse do 
público em ser protegido contra danos, em 
conformidade com os critérios fixados 
pela jurisprudência do Tribunal Europeu 
dos Direitos Humanos57.

(61) A utilização dos diferentes canais 
para denúncias impõe-se para garantir que 
a informação chegue às pessoas que podem 
contribuir para a eliminação rápida e eficaz 
dos riscos para o interesse público Por 
outro lado ainda, impõe-se o 
estabelecimento de algumas regras para a
sua aplicação, que permitam que o 
denunciante escolha o canal mais 
adequado, em função das circunstâncias 
específicas do caso. Além disso, é 
necessário proteger as divulgações públicas 
tendo em conta princípios democráticos, 
como a transparência e a 
responsabilização, e direitos fundamentais, 
como a liberdade de expressão e a 
liberdade dos meios de comunicação 
social.

_________________
57 Um dos critérios para determinar se a retaliação 
contra os denunciantes que divulgam informações 
publicamente interfere com a liberdade de 
expressão de um modo que não é justificável 
numa sociedade democrática se prende com o 
facto de o autor da divulgação ter ou não à sua 
disposição canais alternativos para o fazer; cf., por 
exemplo, Guja contra Moldávia [GC], 
n.º 14277/04, TEDH 2008.

Alteração 48

Proposta de diretiva
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) Em regra, denunciantes devem
utilizar primeiro os canais internos à sua 

(62) Os denunciantes podem utilizar 
primeiro os canais internos à sua 
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disposição e comunicar as irregularidades 
ao empregador. Contudo, pode dar-se o 
caso de não existirem canais internos 
(quando as entidades não estão sujeitas à 
obrigação de os criar, imposta pela 
presente diretiva ou pela legislação 
nacional aplicável), de a sua utilização 
não ser obrigatória (nomeadamente, 
quando as pessoas não têm um vínculo 
laboral), ou de terem sido utilizados, mas 
não funcionarem adequadamente (por 
exemplo, a comunicação não foi tratada 
com diligência ou num prazo razoável, ou 
não foram tomadas medidas para tratar a 
infração à lei, apesar dos resultados 
corroborativos do inquérito).

disposição e comunicar as irregularidades 
ao empregador.

Alteração 49

Proposta de diretiva
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) Noutros casos, não será razoável 
esperar que os canais internos funcionem 
corretamente, por exemplo, quando o 
denunciante tem motivos válidos para crer 
que será alvo de atos de retaliação 
relacionados com a denúncia; que a sua 
confidencialidade não será protegida; que a 
pessoa sobre a qual recai a 
responsabilidade última no contexto 
profissional está implicada na infração; que 
a infração pode ser ocultada; que os 
elementos de prova podem ser ocultados 
ou destruídos; que a eficácia das ações de 
investigação das autoridades competentes 
pode ser comprometida, ou que é 
necessária uma medida urgente (por 
exemplo, devido ao risco iminente de uma 
ameaça concreta e específica para a vida, a 
saúde e a segurança de pessoas, ou para o 
ambiente. Em todos estes casos, as pessoas 
que comunicam irregularidades 
externamente às autoridades competentes 
e, se for caso disso, a órgãos ou 
organismos da União devem ser 

(63) Noutros casos, não será razoável 
esperar que os canais internos funcionem 
corretamente, por exemplo, quando o 
denunciante tem motivos válidos para crer 
que será alvo de atos de retaliação 
relacionados com a denúncia; que a sua 
confidencialidade não será protegida ou 
que a sua denúncia anónima não será 
investigada; que a pessoa sobre a qual 
recai a responsabilidade última no contexto 
profissional está implicada na infração; que 
a infração pode ser ocultada; que os 
elementos de prova podem ser ocultados 
ou destruídos; que a eficácia das ações de 
investigação das autoridades competentes 
pode ser comprometida, ou que é 
necessária uma medida urgente (por 
exemplo, devido ao risco iminente de uma 
ameaça concreta e específica para a vida, a 
saúde e a segurança de pessoas, ou para o 
ambiente. Em todos estes casos, as pessoas 
que comunicam irregularidades 
externamente às autoridades competentes 
e, se for caso disso, a órgãos ou 
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protegidas. Além disso, deve ser 
assegurada proteção também nos casos em 
que a legislação da União autorize o 
denunciante a comunicar diretamente com 
as autoridades nacionais competentes ou 
com os órgãos ou organismos da União, 
por exemplo, num contexto de fraude 
lesiva do orçamento da União, de 
prevenção e deteção do branqueamento de 
capitais e de financiamento do terrorismo, 
ou no domínio dos serviços financeiros.

organismos da União devem ser protegidas 
e as denúncias anónimas devem ser 
investigadas se estiverem bem 
fundamentadas. Além disso, deve ser 
assegurada proteção também nos casos em 
que a legislação da União autorize o 
denunciante a comunicar diretamente com 
as autoridades nacionais competentes ou 
com os órgãos ou organismos da União, 
por exemplo, num contexto de fraude 
lesiva do orçamento da União, de 
prevenção e deteção do branqueamento de 
capitais e de financiamento do terrorismo, 
ou no domínio dos serviços financeiros.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) Também as pessoas que divulguem 
publicamente informações devem 
beneficiar de proteção, nos casos em que a 
infração continue por tratar (por não ter 
sido devidamente apreciada ou investigada, 
ou por não terem sido tomadas medidas 
corretivas, por exemplo), apesar de ter sido 
denunciada interna e/ou externamente, no 
respeito da hierarquia dos canais 
disponíveis; nos casos em que os 
denunciantes têm razões válidas para 
crerem que existe conluio entre o autor da 
infração e a autoridade competente, que os 
elementos de prova podem ser ocultados 
ou destruídos ou que a eficácia das ações 
de investigação pelas autoridades 
competentes pode ser comprometida; em 
casos de perigo iminente ou manifesto para 
o interesse público, ou em que exista o 
risco de um dano irreversível, 
inclusivamente da integridade física.

(64) Também as pessoas que divulguem 
publicamente informações devem 
beneficiar de proteção, quando o público 
tiver um interesse superior em ser 
informado diretamente ou nos casos em 
que a infração continue por tratar (por não 
ter sido devidamente apreciada ou 
investigada, ou por não terem sido tomadas 
medidas corretivas, por exemplo), apesar 
de ter sido denunciada interna e/ou 
externamente, no respeito da hierarquia dos 
canais disponíveis; nos casos em que os 
denunciantes têm razões válidas para 
crerem que existe conluio entre o autor da 
infração e a autoridade competente, que os 
elementos de prova podem ser ocultados 
ou destruídos ou que a eficácia das ações 
de investigação pelas autoridades 
competentes pode ser comprometida; em 
casos de perigo iminente ou manifesto para 
o interesse público, ou em que exista o 
risco de um dano irreversível, 
inclusivamente da integridade física.

Alteração 51
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Proposta de diretiva
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) Os denunciantes devem ser 
protegidos contra todas as formas de 
retaliação, quer diretas quer indiretas, 
levadas a cabo pelo empregador, pelo 
cliente/destinatário de serviços ou por 
pessoas que trabalhem em seu nome ou 
para ele, incluindo colegas e gestores da 
mesma organização ou de outras 
organizações com as quais os denunciantes 
estejam em contacto no âmbito das suas 
atividades profissionais, sempre que a 
retaliação seja recomendada ou tolerada 
pela pessoa visada. Deve ser garantida 
proteção contra medidas de retaliação 
impostas ao denunciante, mas também à 
entidade jurídica que representa, como 
recusa de prestação de serviços, inclusão 
em listas negras ou boicote comercial. 
Existe ainda a possibilidade de retaliação 
indireta, sob a forma de ações contra os 
familiares do denunciante que tenham uma 
relação profissional com o mesmo 
empregador ou cliente/destinatário de 
serviços, e contra os representantes dos 
trabalhadores que tenham prestado apoio 
ao denunciante.

(65) Os denunciantes e intermediários
devem ser protegidos contra todas as 
formas de retaliação, quer diretas quer 
indiretas, levadas a cabo pelo empregador, 
pelo cliente/destinatário de serviços ou por 
pessoas que trabalhem em seu nome ou 
para ele, incluindo colegas e gestores da 
mesma organização ou de outras 
organizações com as quais os denunciantes 
estejam em contacto no âmbito das suas 
atividades profissionais, sempre que a 
retaliação seja recomendada ou tolerada 
pela pessoa visada. Deve ser garantida 
proteção contra medidas de retaliação 
impostas ao denunciante, mas também à 
entidade jurídica que representa, como 
recusa de prestação de serviços, inclusão 
em listas negras ou boicote comercial. A 
proteção contra a retaliação deve ser 
igualmente garantida a pessoas 
singulares ou coletivas estreitamente 
ligadas ao denunciante, 
independentemente da natureza das 
atividades e de estas serem, ou não, 
remuneradas. Existe ainda a possibilidade 
de retaliação indireta, sob a forma de ações 
contra os familiares do denunciante que 
tenham uma relação profissional com o 
mesmo empregador ou cliente/destinatário 
de serviços, e contra os representantes dos 
trabalhadores que tenham prestado apoio 
ao denunciante. Também deve ser 
garantida proteção em caso de retaliação 
direta e/ou indireta por parte de terceiros.

Alteração 52

Proposta de diretiva
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) Os potenciais denunciantes que não (67) Os potenciais denunciantes que não 
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sabem exatamente como denunciar 
irregularidades ou se, no final, serão 
protegidos podem ser desencorajados de o 
fazer. Os Estados-Membros devem garantir 
que as informações pertinentes possam ser 
comunicadas de forma simples e que sejam 
facilmente acessíveis ao público em geral. 
Deve estar disponível gratuitamente 
aconselhamento individual, imparcial e 
confidencial sobre, por exemplo, a 
cobertura da informação em causa pelas
normas aplicáveis à proteção dos 
denunciantes, o canal de comunicação mais 
adequado e os procedimentos alternativos 
disponíveis caso a informação não seja 
abrangida pelas normas aplicáveis 
(«sinalização»). O acesso a esse 
aconselhamento pode ajudar a garantir que 
as denúncias sejam feitas através dos 
canais adequados, responsavelmente, e que 
as infrações e irregularidades sejam 
detetadas atempadamente ou mesmo 
impedidas.

sabem exatamente como denunciar 
irregularidades ou se, no final, serão 
protegidos podem ser desencorajados de o 
fazer. Os Estados-Membros devem garantir 
que as informações pertinentes possam ser 
comunicadas de forma simples e que sejam 
facilmente acessíveis ao público em geral e 
devem apoiar o trabalho das organizações 
da sociedade civil, disponibilizando essas 
informações. Deve estar disponível 
gratuitamente aconselhamento individual, 
imparcial e confidencial sobre, por 
exemplo, a cobertura da informação em 
causa pelas normas aplicáveis à proteção 
dos denunciantes, o canal de comunicação 
mais adequado e os procedimentos 
alternativos disponíveis caso a informação 
não seja abrangida pelas normas aplicáveis 
(«sinalização»). O acesso a esse 
aconselhamento pode ajudar a garantir que 
as denúncias sejam feitas através dos 
canais adequados, responsavelmente, e que 
as infrações e irregularidades sejam 
detetadas atempadamente ou mesmo 
impedidas.

Alteração 53

Proposta de diretiva
Considerando 69

Texto da Comissão Alteração

(69) Não deve ser possível renunciar por 
via contratual aos direitos e obrigações 
estabelecidos na presente diretiva. As 
obrigações legais ou contratuais dos 
indivíduos, como as cláusulas contratuais 
de lealdade ou os acordos de não 
divulgação/de confidencialidade, não 
podem ser invocadas para impedir que os 
trabalhadores denunciem irregularidades, 
para lhes negar proteção ou para os
penalizar por o terem feito. 
Simultaneamente, a presente diretiva não 
deve afetar a proteção da confidencialidade 
das comunicações entre advogados e 
clientes nem outros sigilos profissionais 

(69) Não deve ser possível renunciar por 
via contratual aos direitos e obrigações 
estabelecidos na presente diretiva. As 
obrigações legais ou contratuais dos 
indivíduos, como as cláusulas contratuais 
de lealdade ou os acordos de não 
divulgação/de confidencialidade, não 
podem ser invocadas para impedir que as 
pessoas denunciem irregularidades, para 
lhes negar proteção ou para as penalizar 
por o terem feito. Simultaneamente, a 
presente diretiva não deve afetar a proteção 
da confidencialidade das comunicações 
entre advogados e clientes nem outros 
sigilos profissionais previstos pela lei 
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previstos pela lei nacional. nacional.

Alteração 54

Proposta de diretiva
Considerando 71

Texto da Comissão Alteração

(71) Além da proibição expressa de 
retaliação imposta por lei, é essencial que 
os denunciantes que sejam vítimas de 
retaliação tenham acesso a vias de recurso. 
O recurso adequado para cada caso será 
determinado em função do tipo de 
retaliação sofrida. Pode assumir a forma de 
ação de reintegração (por exemplo, em 
caso de despedimento, transferência ou 
despromoção, bem como de recusa de 
formação ou de promoção) ou de 
reativação de uma autorização, de uma 
licença, ou de um contrato; de 
compensação por perdas financeiras atuais 
e futuras (perda de salários vencidos, mas 
também perda futura de rendimentos, 
custos associados a uma mudança de 
emprego); de compensação por outros 
prejuízos económicos, como despesas de 
contencioso, custos de assistência médica, 
bem como danos morais (dor e 
sofrimento).

(71) Além da proibição expressa de 
retaliação imposta por lei, é essencial que 
os denunciantes que sejam vítimas de 
retaliação tenham acesso a vias de recurso. 
O recurso adequado para cada caso será 
determinado em função do tipo de 
retaliação sofrida. Pode assumir a forma de 
ação de reintegração (por exemplo, em 
caso de despedimento, transferência ou 
despromoção, bem como de recusa de 
formação ou de promoção) ou de 
reativação de uma autorização, de uma 
licença, ou de um contrato; de 
compensação por perdas financeiras atuais 
e futuras (perda de salários vencidos, mas 
também perda futura de rendimentos, 
custos associados a uma mudança de 
emprego); de compensação por outros 
prejuízos económicos, como despesas de 
contencioso, custos de assistência médica e 
psicológica, bem como danos morais (dor e 
sofrimento).

Alteração 55

Proposta de diretiva
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) As custas judiciais podem constituir 
uma despesa significativa para os 
denunciantes que contestem, por via 
judicial, as medidas de retaliação de que 
são alvo. Embora possam recuperar essas 
custas no final do processo, podem não ter 
a capacidade de as cobrir antecipadamente, 
especialmente se estiverem desempregadas 

(75) As custas judiciais podem constituir 
uma despesa significativa para os 
denunciantes que contestem, por via 
judicial, as medidas de retaliação de que 
são alvo. Embora possam recuperar essas 
custas no final do processo, podem não ter 
a capacidade de as cobrir antecipadamente, 
especialmente se estiverem desempregadas 
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e incluídas numa lista negra. Em certos 
casos, a assistência jurídica no âmbito de 
processos penais, em particular, de acordo 
com as disposições da Diretiva (UE) 
2016/1919 do Parlamento Europeu e do 
Conselho59, e, de um modo mais geral, o 
apoio às pessoas em situação de grave 
carência económica poderão ser essenciais 
para o exercício efetivo dos seus direitos à 
proteção.

e incluídas numa lista negra. Em certos 
casos, a assistência jurídica no âmbito de 
processos penais, em particular, de acordo 
com as disposições da Diretiva (UE) 
2016/1919 do Parlamento Europeu e do 
Conselho59, e, de um modo mais geral, o 
apoio às pessoas em situação de grave 
carência económica são essenciais para o 
exercício efetivo dos seus direitos à 
proteção.

_________________ _________________
59 Diretiva (UE) 2016/1919 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 26 de outubro de 2016, relativa 
ao apoio judiciário para suspeitos e arguidos em 
processo penal e para as pessoas procuradas em 
processos de execução de mandados de detenção 
europeus (JO L 297 de 4.11.2016, p. 1).

59 Diretiva (UE) 2016/1919 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 26 de outubro de 2016, relativa 
ao apoio judiciário para suspeitos e arguidos em 
processo penal e para as pessoas procuradas em 
processos de execução de mandados de detenção 
europeus (JO L 297 de 4.11.2016, p. 1).

Alteração 56

Proposta de diretiva
Considerando 80

Texto da Comissão Alteração

(80) A presente diretiva introduz normas 
mínimas, devendo os Estados-Membros ter 
poderes para introduzir ou manter 
disposições mais favoráveis para os 
denunciantes, desde que essas disposições 
não colidam com as medidas de proteção 
das pessoas visadas.

(80) A presente diretiva introduz normas 
mínimas, devendo os Estados-Membros ter 
poderes para, e ser encorajados a,
introduzir ou manter disposições mais 
favoráveis para os denunciantes, desde que 
essas disposições não colidam com as 
medidas de proteção das pessoas visadas.

Alteração 57

Proposta de diretiva
Considerando 81

Texto da Comissão Alteração

(81) Em conformidade com o 
artigo 26.º, n.º 2, do TFUE, o mercado 
interno tem de compreender um espaço 
sem fronteiras internas, no qual seja 
assegurada a livre circulação das 
mercadorias e dos serviços. O mercado 
interno deve proporcionar aos cidadãos da 

(81) Em conformidade com o 
artigo 26.º, n.º 2, do TFUE, o mercado 
interno tem de compreender um espaço 
sem fronteiras internas, no qual seja 
assegurada a livre circulação das 
mercadorias e dos serviços. O mercado 
interno deve proporcionar aos cidadãos da 
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União valor acrescentado sob a forma de 
maior qualidade e segurança dos bens e 
serviços, e assegurar padrões elevados de 
saúde pública e de proteção do ambiente, 
bem como a livre circulação de dados 
pessoais. Consequentemente, a base 
jurídica adequada para a adoção das 
medidas necessárias ao estabelecimento e 
ao funcionamento do mercado interno é o 
artigo 114.º do TFUE. Além desta 
disposição, a presente diretiva deve ter 
outras bases jurídicas específicas, a fim de 
cobrir os domínios em que à adoção de 
medidas da União se aplicam os artigos 
16.º, 33.º, 43.º, 50.º, 53.º, n.º 1, 62.º, 91.º, 
100.º, 103.º, 109.º, 168.º, 169.º e 207.º do 
TFUE, e o artigo 31.º do Tratado Euratom. 
Uma vez que a presente diretiva visa 
igualmente melhorar a proteção dos 
interesses financeiros da União, deve ser 
igualmente invocado como base jurídica o 
artigo 325.º do TFUE.

União valor acrescentado sob a forma de 
maior qualidade e segurança dos bens e 
serviços, e assegurar padrões elevados de 
saúde pública e de proteção do ambiente, 
bem como a livre circulação de dados 
pessoais. Consequentemente, a base 
jurídica adequada para a adoção das 
medidas necessárias ao estabelecimento e 
ao funcionamento do mercado interno é o 
artigo 114.º do TFUE. Além desta 
disposição, a presente diretiva deve ter 
outras bases jurídicas específicas, a fim de 
cobrir os domínios em que à adoção de 
medidas da União se aplicam os artigos 9.º, 
10.º, 11.º, 12.º, 15.º, 16.º, 33.º, 43.º, 50.º, 
53.º, n.º 1, 62.º, 91.º, 100.º, 103.º, 109.º, 
168.º, 169.º, 207.º e 352.º do TFUE, e o 
artigo 31.º do Tratado Euratom. Uma vez 
que a presente diretiva visa igualmente 
melhorar a proteção dos interesses 
financeiros da União, deve ser igualmente 
invocado como base jurídica o artigo 325.º 
do TFUE.

Alteração 58
Proposta de diretiva
Considerando 84

Texto da Comissão Alteração

(84) O objetivo da presente diretiva, a 
saber, o reforço da aplicação coerciva da 
legislação em certos domínios e de atos em 
que a infração ao direito da União pode 
lesar gravemente o interesse público, 
através de sistemas eficazes de proteção 
dos denunciantes, não pode ser 
devidamente alcançado pelos Estados-
Membros agindo individual ou 
descoordenadamente, mas pode ser mais 
bem alcançado ao nível da União, mediante 
normas mínimas de harmonização em 
matéria de proteção dos denunciantes. 
Além disso, só uma ação ao nível da União 
pode assegurar coerência e harmonizar as 
atuais normas europeias nesta matéria. 
Assim, a União pode adotar medidas em 
conformidade com o princípio da 

(84) O objetivo da presente diretiva, a 
saber, o reforço da aplicação coerciva da 
legislação em certos domínios e de atos em 
que a má conduta, a irregularidade ou a 
infração ao direito da União pode lesar 
gravemente o interesse público, através de 
sistemas eficazes de proteção dos 
denunciantes, não pode ser devidamente 
alcançado pelos Estados-Membros agindo 
individual ou descoordenadamente, mas 
pode ser mais bem alcançado ao nível da 
União, mediante normas mínimas de 
harmonização em matéria de proteção dos 
denunciantes. Além disso, só uma ação ao 
nível da União pode assegurar coerência e 
harmonizar as atuais normas europeias 
nesta matéria. Assim, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
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subsidiariedade, consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para se alcançar aquele objetivo.

da subsidiariedade, consagrado no artigo 
5.º do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para se alcançar aquele objetivo.

Alteração 59

Proposta de diretiva
Considerando 85

Texto da Comissão Alteração

(85) A presente diretiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, em particular, na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, devendo, pois, ser aplicada de 
acordo com esses direitos e princípios. Em 
particular, a presente diretiva procura 
assegurar o pleno respeito da liberdade de 
expressão e de informação, o direito à 
proteção dos dados pessoais, a liberdade de 
empresa, o direito a um elevado nível de 
proteção do consumidor, o direito de 
recurso efetivo e os direitos de defesa.

(85) A presente diretiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, em particular, na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Deve, pois, ser aplicada de 
acordo com esses direitos e princípios
garantindo o pleno respeito, 
nomeadamente, da liberdade de expressão 
e de informação, o direito à proteção dos 
dados pessoais, a liberdade de empresa, o 
direito a um elevado nível de proteção do 
consumidor, o direito a condições de 
trabalho justas e equitativas, o direito a 
um elevado nível de proteção da saúde 
humana, o direito a um elevado nível de 
proteção ambiental, o direito à boa 
administração, o direito de recurso efetivo 
e os direitos de defesa.

Alteração 60
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Com vista a reforçar a aplicação do 
direito e das políticas da União em 
domínios específicos, a presente diretiva 
estabelece normas mínimas comuns para a 
proteção dos denunciantes das atividades 
ilícitas ou os abusos de direito seguintes:

1. Com vista a reforçar a aplicação do 
direito e das políticas nacionais e da 
União, a presente diretiva estabelece 
normas mínimas comuns para a proteção 
dos denunciantes, particularmente de
atividades ilícitas, abusos de direito ou má 
conduta, ameaças ou situações lesivas do 
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interesse público, incluindo:

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Infrações no âmbito de aplicação 
dos atos da União indicados no anexo 
(partes I e II), nos seguintes domínios:

Suprimido

i) Contratos públicos,

ii) Serviços financeiros, prevenção do 
branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo,

iii) Segurança dos produtos,

iv) Segurança dos transportes,

v) Proteção do ambiente,

vi) Segurança nuclear,

vii) Segurança dos géneros alimentícios e 
dos alimentos para animais, saúde e bem-
estar animal,

viii) Saúde pública,

ix) Defesa do consumidor,

x) Proteção da privacidade e dos dados 
pessoais, e segurança da rede e dos 
sistemas de informação;

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Infrações relacionadas com o 
mercado interno, a que se refere o 
artigo 26.º, n.º 2, do TFUE, respeitantes às 
normas que regem o imposto sobre as 
sociedades, ou expedientes cujo objetivo 
seja a obtenção de vantagens fiscais que 
contrariem o objetivo ou a finalidade da 

d) Infrações relacionadas com o 
mercado interno, a que se refere o 
artigo 26.º, n.º 2, do TFUE, 
designadamente respeitantes às normas 
que regem o imposto sobre as sociedades, 
ou expedientes cujo objetivo seja a 
obtenção de vantagens fiscais que 
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legislação aplicável em matéria de imposto 
sobre as sociedades.

contrariem o objetivo ou a finalidade da 
legislação aplicável em matéria de imposto 
sobre as sociedades.

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Todos os demais setores em que o 
interesse público seja lesado ou em que 
ocorra uma violação do direito da UE.

Alteração 64
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se aos 
denunciantes que, trabalhando nos setores 
público e privado, tenham obtido 
informações sobre infrações em contexto 
profissional, designada mas não 
taxativamente as seguintes:

1. A presente diretiva aplica-se aos 
denunciantes que, nos setores público e 
privado, tenham obtido informações sobre 
infrações, designada mas não 
taxativamente as seguintes:

Alteração 65
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Trabalhadores, na aceção do artigo 
45.º do TFUE;

a) Trabalhadores ou ex-
trabalhadores, na aceção do artigo 45.º do 
TFUE, tal como interpretado pelo 
Tribunal de Justiça da União Europeia, 
independentemente de serem ou não 
remunerados;

Alteração 66

Proposta de diretiva
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Artigo 2 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Membros do pessoal da União 
Europeia, de acordo com a definição 
consagrada no Estatuto dos 
Funcionários;

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Consultores, estagiários, 
trabalhadores-estudantes, trabalhadores 
temporários e antigos funcionários;

Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-C) Jornalistas de investigação;

Alteração 69

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-D) Pessoas que estão ou estiveram em 
contacto com organizações.

Alteração 70
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva aplica-se 
igualmente a denunciantes de 
irregularidades cuja relação laboral se não 
tenha ainda iniciado, que tenham obtido as 
correspondentes informações durante o 
processo de recrutamento ou noutra fase, 
nomeadamente de negociação pré-
contratual.

2. A presente diretiva aplica-se 
igualmente a denunciantes de 
irregularidades cuja relação laboral se não 
tenha ainda iniciado, que tenham obtido as 
correspondentes informações durante o 
processo de recrutamento ou noutra fase, 
nomeadamente de negociação pré-
contratual, bem como a denunciantes cuja 
relação laboral tenha cessado.

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sem prejuízo do disposto nos 
artigos 22.º-A, 22.º-B e 22.º-C do 
Regulamento n.º 31 (CEE), n.º 11 
(CEEA), a presente diretiva aplica-se 
igualmente aos funcionários e aos outros 
agentes da União Europeia e da 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica que comuniquem informações 
sobre qualquer uma das infrações 
referidas no artigo 1.º.

Alteração 72

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A presente diretiva deve aplicar-se 
também a pessoas que facilitam a 
denúncia, nomeadamente intermediários 
e qualquer pessoa singular ou coletiva 
que efetue regularmente ou a título 
profissional a recolha e divulgação de 
informações ao público através de algum 
meio de comunicação de massas.
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Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. A presente diretiva aplica-se 
também a uma pessoa singular ou 
coletiva associada a um denunciante se 
essa pessoa demonstrar que sofreu 
prejuízos devido à ligação a um 
denunciante.

Alteração 74

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. A presente diretiva aplica-se 
também aos funcionários, outros agentes 
e estagiários das instituições, agências e 
organismos da União Europeia.

Alteração 75

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Infrações», atividades ilícitas ou 
abusos de direito, reais ou potenciais, nos 
âmbitos de aplicação dos atos da União, 
do artigo 1.º e do anexo II;

(1) «Infrações», atividades ilícitas ou 
abusos do direito da União, reais ou 
potenciais;

Alteração 76
Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Abuso de direito», atos ou 
omissões que caiam no âmbito de 

(3) «Abuso de direito», atos ou 
omissões que caiam no âmbito de 
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aplicação do direito da União, que não 
sejam ilícitos em termos formais, mas 
contrariem o objetivo ou a finalidade 
prosseguidos pelas normas aplicáveis;

aplicação do direito da União, que não 
sejam ilícitos em termos formais, mas 
contrariem, ou distorçam, o objetivo ou a 
finalidade prosseguidos pelas normas 
aplicáveis;

Alteração 77

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Denúncia», comunicação de 
informações relativas a uma infração que 
tenha ocorrido, ou cuja ocorrência seja 
provável, na organização em que o 
denunciante trabalha ou tenha 
trabalhado, ou noutra organização com a 
qual está ou tenha estado em contacto por 
via da sua atividade profissional;

(5) «Denúncia», comunicação, de boa-
fé, de informações relativas a uma infração 
que tenha ocorrido, ou cuja ocorrência seja 
provável;

Alteração 78

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Divulgação», disponibilização, no 
domínio público, de informações sobre 
infrações, obtidas em contexto 
profissional;

(8) «Divulgação», disponibilização, no 
domínio público, de informações sobre 
infrações;

Alteração 79

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) «Intermediário», pessoa singular 
ou coletiva que facilita a comunicação ou 
divulgação;
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Alteração 80

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Contexto profissional», atividades 
profissionais atuais ou passadas, exercidas 
no setor público ou privado, 
independentemente da sua natureza, 
através das quais as pessoas possam obter 
informações sobre infrações e em cujo 
âmbito essas pessoas possam sofrer atos 
de retaliação se as denunciarem;

(10) «Contexto profissional», atividades 
profissionais atuais ou passadas, exercidas 
no setor público ou privado, 
independentemente da sua natureza, 
através das quais as pessoas possam obter 
informações sobre infrações;

Alteração 81
Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Retaliação», qualquer ameaça, ato 
ou omissão, proferidas ou praticado em 
consequência da denúncia interna ou 
externa, que ocorra em contexto 
profissional e cause ou possa causar 
prejuízos injustificados ao denunciante;

(12) «Retaliação», qualquer ameaça, ato 
ou omissão, proferidas ou praticado em 
consequência da denúncia interna ou 
externa, que cause ou possa causar 
prejuízos injustificados ao denunciante ou 
aos seus familiares e facilitadores;

Alteração 82

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) «Seguimento», qualquer medida 
tomada por quem recebe a denúncia interna 
ou externa, para aferir da exatidão das 
alegações constantes da denúncia e, se for 
caso disso, tratar a infração denunciada, 
incluindo inquéritos internos, 
investigações, ação penal, medidas de 
recuperação de fundos e encerramento;

(13) «Seguimento», qualquer medida 
tomada por quem recebe a denúncia interna 
ou externa, para aferir da exatidão das 
alegações constantes da denúncia e, se for 
caso disso, tratar a infração denunciada, 
incluindo inquéritos internos, 
investigações, ação penal, medidas de 
recuperação de fundos e encerramento, 
assim como qualquer outra medida 
corretiva ou de atenuação adequada;
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Alteração 83
Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) «Dados pessoais», qualquer 
informação relativa a uma pessoa 
singular identificada ou identificável 
(«pessoas com dados»). É considerada 
identificável uma pessoa singular que 
possa ser identificada, direta ou 
indiretamente, em especial por referência 
a um identificador, como, por exemplo, 
um nome, um número de identificação, 
dados de localização, identificadores por 
via eletrónica ou a um ou mais elementos 
específicos da identidade física, 
fisiológica, genética, mental, económica, 
cultural ou social dessa pessoa singular, 
em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/679;

Alteração 84
Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) «Tratamento», uma operação ou 
um conjunto de operações efetuadas sobre 
dados pessoais ou sobre conjuntos de 
dados pessoais, por meios automatizados 
ou não automatizados, tais como a 
recolha, o registo, a organização, a 
estruturação, a conservação, a adaptação 
ou alteração, a recuperação, a consulta, a 
utilização, a divulgação por transmissão, 
por difusão ou por qualquer outra forma 
de disponibilização, a comparação ou 
interconexão, a limitação, o apagamento 
ou a destruição, em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/679;

Alteração 85

Proposta de diretiva
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Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, após consultas aos parceiros 
sociais, se for caso disso, as entidades 
jurídicas dos setores público e privado 
estabeleçam canais e procedimentos 
internos para as denúncias e o seguimento 
a dar-lhes.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, após consultas aos parceiros 
sociais, se for caso disso, as entidades 
jurídicas dos setores público e privado 
estabeleçam canais e procedimentos 
internos para as denúncias e o seguimento 
a dar-lhes e para proteger os 
denunciantes.

Alteração 86

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esses canais e procedimentos 
devem permitir a denúncia de 
irregularidades pelos empregados da 
entidade. Podem permitir também a 
denúncia por pessoas que estejam em 
contacto com a entidade no contexto das 
atividades profissionais a que se refere o 
artigo 2.º, n.º 1, alíneas b), c) e d), mas a 
utilização de canais internos para as 
denúncias não é obrigatória para esta 
categoria de pessoas.

2. Esses canais e procedimentos 
devem permitir a denúncia de 
irregularidades pelos empregados da 
entidade. Podem permitir também a 
denúncia por pessoas que estejam em 
contacto com a entidade no contexto das 
atividades a que se refere o artigo 2.º, n.º 1, 
alíneas b), c) e d).

Alteração 87

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Entidades jurídicas privadas de 
qualquer dimensão que operem no domínio 
dos serviços financeiros ou sejam 
vulneráveis ao branqueamento de capitais 
ou ao financiamento do terrorismo, nos 
termos dos atos da União referidos no 
anexo.

c) Entidades jurídicas privadas de 
qualquer dimensão que operem no domínio 
dos serviços financeiros ou sejam 
vulneráveis ao branqueamento de capitais 
ou ao financiamento do terrorismo, nos 
termos do direito da União;
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Alteração 88

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Instituições, agências e 
organismos da União Europeia;

Alteração 89

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Municípios com mais de 10 000 
habitantes;

c) Municípios;

Alteração 90

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Instituições, organismos, serviços 
e agências da União Europeia criados 
por, ou tendo por base, o Tratado da 
União Europeia, o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia ou o 
Tratado Euratom;

Alteração 91
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Canais para receção de denúncias, 
concebidos, instalados e operados de forma 
a assegurar a confidencialidade da 
identidade dos denunciantes e impedir o 
acesso de pessoal não autorizado;

a) Canais para receção de denúncias, 
concebidos, instalados e operados de forma 
a assegurar a confidencialidade da 
identidade dos denunciantes, permitir a 
divulgação anónima e impedir o acesso de 
pessoal não autorizado;
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Alteração 92

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Informações claras e facilmente 
acessíveis sobre os procedimentos e sobre 
os modos e condições para efetuar 
denúncias externas às autoridades 
competentes, nos termos do artigo 13.º, 
n.º 2, e, se pertinente, aos órgãos ou 
organismos da União.

e) Informações claras, transparentes e 
facilmente acessíveis sobre os 
procedimentos e sobre os modos e 
condições para efetuar denúncias externas 
às autoridades competentes, nos termos do 
artigo 13.º, n.º 2, e, se pertinente, aos 
órgãos ou organismos da União.

Alteração 93

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Confirmação célere da receção de 
denúncias escritas para o endereço postal 
ou eletrónico indicado pelo denunciante.

Alteração 94

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Comunicação escrita, em formato 
eletrónico ou em papel, e/ou oral através de 
linhas telefónicas, com ou sem gravação;

a) Comunicação escrita, em formato 
eletrónico ou em papel, incluindo opções 
de divulgação anónima e de divulgação 
com recurso a métodos criptográficos,
e/ou oral através de linhas telefónicas, com 
ou sem gravação; caso a conversa 
telefónica seja gravada, é necessário o 
consentimento prévio do denunciante;

Alteração 95
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Reuniões presenciais com a pessoa 
ou o serviço designado para receber 
denúncias.

b) Reuniões presenciais com a pessoa 
ou o serviço designado para receber 
denúncias, acompanhadas, se o 
denunciante assim o solicitar, por um 
representante sindical, por um 
representante da sociedade civil ou pelo 
seu representante legal;

Alteração 96

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Canais de denúncia, 
nomeadamente mecanismos digitais, e 
acordos institucionais, que devem 
possibilitar uma divulgação segura, 
protegida, confidencial e anónima.

Alteração 97

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
designar as autoridades competentes para 
receber e tratar as denúncias.

1. Os Estados-Membros devem 
designar as autoridades competentes para 
receber e tratar as denúncias. Tal inclui 
designar autoridades competentes 
específicas, independentes, habilitadas a 
receber e encaminhar denúncias sobre 
informações classificadas ou sensíveis.

Alteração 98

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. O Tribunal de Contas Europeu e o 
Provedor de Justiça Europeu devem 
publicar, anualmente:

a) Relatórios especiais que contenham 
estatísticas e um registo claro dos casos de 
denúncia de irregularidades identificados 
nas instituições europeias;

b) O acompanhamento das instituições em 
causa no que diz respeito aos casos 
revelados, segundo as disposições aí 
definidas;

c) O resultado dos inquéritos abertos na 
sequência de informações transmitidas 
por denunciantes;

d) As medidas previstas para cada caso 
em matéria de proteção dos denunciantes.

Alteração 99
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estabeleçam canais de denúncia 
externa independentes e autónomos, que 
sejam seguros e garantam 
confidencialidade, para receber e tratar as 
informações comunicadas pelo 
denunciante;

a) Estabeleçam canais de denúncia 
externa independentes e autónomos, que 
sejam seguros, garantam confidencialidade 
e permitam a divulgação anónima, para 
receber e tratar as informações 
comunicadas pelo denunciante, 
independentemente do seu país de 
residência;

Alteração 100

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informem o denunciante, num 
prazo razoável, não superior a três meses, 
ou a seis meses, em casos devidamente 
justificados, do seguimento dado à 

b) Informem o denunciante ou os 
intermediários, num prazo razoável, não 
superior a três meses, ou a seis meses, em 
casos devidamente justificados, do 
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denúncia; seguimento dado à denúncia;

Alteração 101

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Transmitam as informações 
contidas na denúncia aos órgãos ou 
organismos competentes da União, 
conforme for adequado, para 
aprofundamento do inquérito, sempre que 
tal esteja previsto no direito nacional ou da 
União.

c) Transmitam, continuando a 
assegurar simultaneamente a 
confidencialidade e/ou o anonimato do 
denunciante, as informações contidas na 
denúncia aos órgãos ou organismos 
competentes da União, conforme for 
adequado, para aprofundamento do 
inquérito, sempre que tal esteja previsto no 
direito nacional ou da União.

Alteração 102

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os canais de denúncia, 
nomeadamente mecanismos digitais, e os 
acordos institucionais devem possibilitar 
uma divulgação segura, protegida, 
confidencial e anónima.

Alteração 103

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que qualquer autoridade que 
receba uma denúncia, mas não tenha 
competência para tratar da infração 
denunciada, a transmite à autoridade 
competente e que o denunciante seja 
informado deste facto.

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que qualquer autoridade que 
receba uma denúncia, mas não tenha 
competência para tratar da infração 
denunciada, a transmite à autoridade 
competente e que o denunciante seja 
rapidamente informado deste facto. Os 
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Estados-Membros devem garantir que as 
autoridades competentes que recebam 
denúncias sobre as quais não tenham 
competência disponham de procedimentos 
claros para tratar todas as informações 
divulgadas de modo seguro, tendo em 
devida conta a confidencialidade ou o 
anonimato.

Alteração 104

Proposta de diretiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

7 Conceção dos canais para 
denúncias externas

7 Estrutura e funcionamento dos 
canais para denúncias externas

Alteração 105
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Serem concebidos, instalados e 
operados de forma a assegurar a 
exaustividade, a integridade e a 
confidencialidade das informações, e a 
impedir o acesso de pessoal da autoridade 
competente não autorizado;

b) Serem concebidos, instalados e 
operados de forma a assegurar a 
exaustividade, a integridade e a 
confidencialidade das informações, 
incluindo a identidade do denunciante, 
dos intermediários e da pessoa visada, a 
permitir a divulgação anónima e a 
divulgação com recurso a métodos 
criptográficos e a impedir o acesso de 
pessoal da autoridade competente não 
autorizado;

Alteração 106

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Assegurarem aconselhamento e 
apoio jurídico gratuito e independente às 
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pessoas que denunciem infrações e aos 
intermediários.

Alteração 107

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Reuniões presenciais com pessoal 
da autoridade competente, em dedicação 
exclusiva.

c) Reuniões presenciais com pessoal 
da autoridade competente, em dedicação 
exclusiva, acompanhadas, se o 
denunciante assim o solicitar, por um 
representante sindical, por um 
representante da sociedade civil ou pelo 
seu representante legal.

Alteração 108

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
estabelecer procedimentos para 
assegurarem que, se uma denúncia for 
endereçada inicialmente a uma pessoa que 
não tenha sido designada responsável pelo 
tratamento de denúncias, essa pessoa se 
abstenha de divulgar qualquer informação 
suscetível de identificar o denunciante ou a 
pessoa visada.

4. Os Estados-Membros e as 
instituições, agências e organismos da UE 
devem estabelecer procedimentos para 
assegurarem que, se uma denúncia for 
endereçada inicialmente a uma pessoa que 
não tenha sido designada responsável pelo 
tratamento de denúncias, essa pessoa se 
abstenha de divulgar qualquer informação 
suscetível de identificar o denunciante ou a 
pessoa visada.

Alteração 109

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Manter contacto com o 
denunciante, para o informar dos 
progressos e do resultado do inquérito.

c) Manter contacto com o denunciante
e, sempre que pertinente, com quem 
facilita a denúncia, como os 
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intermediários e os jornalistas de 
investigação, para os informar dos 
progressos e do resultado do inquérito.

Alteração 110

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os termos em que a autoridade 
competente pode pedir ao denunciante que 
clarifique as informações comunicadas ou 
que preste outras informações de que 
disponha;

a) Os termos em que a autoridade 
competente pode pedir ao denunciante ou 
ao intermediário que clarifique as 
informações comunicadas ou que preste 
outras informações de que disponha;

Alteração 111
Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O regime de confidencialidade 
aplicável às denúncias, incluindo uma 
descrição pormenorizada das 
circunstâncias em que os dados 
confidenciais do denunciante podem ser 
divulgados.

c) O regime de confidencialidade 
aplicável às denúncias e às suas condições, 
incluindo uma descrição pormenorizada 
das circunstâncias em que os dados 
confidenciais do denunciante podem ser 
divulgados; o mesmo regime de 
confidencialidade e as mesmas medidas 
de proteção são aplicáveis aos 
denunciantes que inicialmente fazem a 
denúncia de forma anónima, caso 
solicitem tais medidas.

Alteração 112

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A descrição pormenorizada a que se 
refere a alínea c) deve incluir os casos 
excecionais em que a confidencialidade 
dos dados pessoais não pode ser 

2. A descrição pormenorizada a que se 
refere a alínea c) deve incluir os casos 
excecionais em que a confidencialidade 
dos dados pessoais pode ser violada, entre 
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assegurada, entre outros se, por força do 
direito da União ou do direito nacional, a 
divulgação desses dados no contexto de 
inquéritos ou de processos judiciais 
subsequentes, ou para salvaguardar as 
liberdades de outrem, incluindo o direito de 
defesa da pessoa visada, e sempre sob 
reserva das garantias adequadas 
consagradas por aqueles direitos, constituir 
um imperativo necessário e proporcionado.

outros se, por força do direito da União ou 
do direito nacional, a divulgação desses 
dados no contexto de inquéritos ou de 
processos judiciais subsequentes, ou para 
salvaguardar as liberdades de outrem, 
incluindo o direito de defesa, e sempre sob 
reserva das garantias adequadas 
consagradas por aqueles direitos, constituir 
um imperativo necessário e proporcionado.

Alteração 113

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades competentes publiquem, em 
secção separada, facilmente identificável e 
acessível dos respetivos sítios web, pelo 
menos, as seguintes informações:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades competentes publiquem, no 
mínimo em duas línguas oficiais da União 
Europeia, em secção separada, facilmente 
identificável e acessível dos respetivos 
sítios web, pelo menos, as seguintes 
informações:

Justificação

Para o caso de o denunciante não conhecer a língua oficial do Estado-Membro em que 
reside.

Alteração 114

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Condições em que os denunciantes 
podem beneficiar de proteção ao abrigo da 
presente diretiva;

a) Condições em que os denunciantes 
ou intermediários podem beneficiar de 
proteção ao abrigo da presente diretiva;

Alteração 115
Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Regime de confidencialidade 
aplicável às denúncias, em particular 
informações sobre o tratamento de dados 
pessoais, em conformidade com o 
artigo 13.º do Regulamento 
(UE) 2016/679, o artigo 13.º da Diretiva 
(UE) 2016/680 e o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, consoante 
o caso;

d) Regime de confidencialidade 
aplicável às denúncias, em particular 
informações sobre o tratamento de dados 
pessoais, em conformidade com os artigos 
5.º e 13.º do Regulamento (UE) 2016/679, 
o artigo 13.º da Diretiva (UE) 2016/680 e o 
artigo 11.º do Regulamento (CE) 
n.º 45/2001, consoante o caso;

Alteração 116

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Informações de contacto de 
organizações da sociedade civil que 
proporcionam gratuitamente 
aconselhamento jurídico.

Alteração 117
Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades competentes 
conservem registos de todas as denúncias 
recebidas.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades competentes 
conservem registos de todas as denúncias 
recebidas. As denúncias são conservadas 
por um período de tempo que seja 
claramente necessário e proporcionado 
para a tramitação da denúncia e são 
apagadas logo que o procedimento seja 
dado por encerrado. Os dados pessoais 
contidos nas denúncias são tratados em 
conformidade com a legislação europeia 
em matéria de proteção de dados.

Alteração 118
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
acusar de imediato a receção de denúncias 
escritas, para o endereço postal ou 
eletrónico indicado pelo denunciante, salvo 
se este tiver pedido expressamente 
procedimento diferente, ou se a autoridade 
competente tiver motivos razoáveis para 
entender que o aviso de receção de uma 
denúncia escrita comprometeria a proteção 
da identidade do denunciante.

2. As autoridades competentes devem 
acusar de imediato a receção de denúncias 
escritas, para o endereço postal ou 
eletrónico indicado pelo denunciante ou 
intermediário, salvo se estes tiverem
pedido expressamente procedimento 
diferente, ou se a autoridade competente 
tiver motivos razoáveis para entender que o 
aviso de receção de uma denúncia escrita 
comprometeria a proteção da identidade do 
denunciante ou dos intermediários.

Alteração 119

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se for utilizada para a denúncia uma linha 
telefónica com gravação, sob reserva do 
consentimento do denunciante, a 
autoridade competente deve ter o direito de 
registar a denúncia oral sob uma das 
seguintes formas:

Se for utilizada para a denúncia uma linha 
telefónica com gravação, sob reserva do 
consentimento do denunciante ou 
intermediário, a autoridade competente 
deve ter o direito de registar a denúncia 
oral sob uma das seguintes formas:

Alteração 120

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente deve oferecer ao 
denunciante a possibilidade de verificar, 
retificar e aprovar a transcrição da 
chamada, assinando-a.

A autoridade competente deve oferecer ao 
denunciante ou intermediário a 
possibilidade de verificar, retificar e 
aprovar a transcrição da chamada, 
assinando-a.

Alteração 121
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se for utilizada para a denúncia 
uma linha telefónica sem gravação, a 
autoridade competente deve ter o direito de 
registar a denúncia oral sob a forma de 
uma ata exata da comunicação, elaborada 
pelo pessoal dedicado exclusivamente ao 
tratamento de denúncias. A autoridade 
competente deve oferecer ao denunciante a 
possibilidade de verificar, retificar e 
aprovar a ata, assinando-a.

4. Se for utilizada para a denúncia 
uma linha telefónica sem gravação, a 
autoridade competente deve ter o direito de 
registar a denúncia oral sob a forma de 
uma ata exata da comunicação, elaborada 
pelo pessoal dedicado exclusivamente ao 
tratamento de denúncias. A autoridade 
competente deve oferecer ao denunciante 
ou intermediário a possibilidade de 
verificar, retificar e aprovar a ata, 
assinando-a.

Alteração 122

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se uma pessoa pedir uma reunião com o 
pessoal da autoridade competente dedicado 
exclusivamente ao tratamento de 
denúncias, para efetuar uma denúncia nos 
termos do artigo 7.º, n.º 2, alínea c), a 
autoridade competente deve assegurar, sob 
reserva do consentimento dessa pessoa, a 
conservação de uma ata completa e exata 
dessa reunião, em suporte duradouro e 
recuperável. A autoridade competente deve 
ter o direito de registar a ata da reunião sob 
uma das seguintes formas:

Se uma pessoa pedir uma reunião com o 
pessoal da autoridade competente dedicado 
exclusivamente ao tratamento de 
denúncias, para efetuar uma denúncia nos 
termos do artigo 7.º, n.º 2, alínea c), a 
autoridade competente deve assegurar, sob 
reserva do consentimento dessa pessoa ou 
do seu intermediário, a conservação de 
uma ata completa e exata dessa reunião, 
em suporte duradouro e recuperável. A 
autoridade competente deve ter o direito de 
registar a ata da reunião sob uma das 
seguintes formas:

Alteração 123

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente deve oferecer ao 
denunciante a possibilidade de verificar, 

A autoridade competente deve oferecer ao 
denunciante ou ao intermediário a 
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retificar e aprovar a ata da reunião,
assinando-a.

possibilidade de verificar, retificar e 
aprovar a ata da reunião, assinando-a.

Alteração 124
Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A autoridade competente deve, em 
todos os casos, informar o denunciante 
sobre as circunstâncias descritas no 
artigo 9.º, n.º 1, alínea c), caso estas se 
verifiquem, e enviar ao denunciante uma 
justificação por escrito para a divulgação 
de dados confidenciais. Deve ser 
conferida ao denunciante a possibilidade 
de verificar, retificar e aprovar que tais 
circunstâncias se verificaram.

Alteração 125

Proposta de diretiva
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Condições para a proteção dos 
denunciantes

Condições para a proteção dos 
denunciantes e dos intermediários

Alteração 126

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Beneficiam de proteção ao abrigo 
da presente diretiva os denunciantes que, à 
data da denúncia, tenham motivos 
razoáveis para crer que as informações 
comunicadas são verdadeiras e caem no 
âmbito de aplicação da presente diretiva.

1. Beneficiam de proteção ao abrigo 
da presente diretiva os denunciantes ou 
intermediários que, à data da denúncia, 
agindo de boa-fé, tenham motivos 
razoáveis para crer que as informações 
comunicadas são verdadeiras e caem no 
âmbito de aplicação da presente diretiva.
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Alteração 127

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os denunciantes externos 
beneficiam de proteção ao abrigo da 
presente diretiva desde que se verifique 
uma das seguintes condições:

2. Os denunciantes externos ou 
internos beneficiam de proteção ao abrigo 
da presente diretiva.

Alteração 128

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Não ser razoável esperar que os 
denunciantes utilizassem os canais para 
denúncias internas, atendendo ao conteúdo 
das suas denúncias;

d) Não ser razoável esperar que os 
denunciantes utilizassem os canais para 
denúncias internas, atendendo ao conteúdo 
das suas denúncias e à gravidade da 
violação;

Alteração 129

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Terem os denunciantes motivos 
razoáveis para considerar que a utilização 
dos canais para denúncias internas poderia 
comprometer a eficácia das diligências de 
inquérito a efetuar pelas autoridades 
competentes;

e) Terem os denunciantes motivos 
razoáveis para considerar que a utilização 
dos canais para denúncias internas poderia 
resultar em retaliação ou comprometer a 
eficácia das diligências de inquérito a 
efetuar pelas autoridades competentes ou 
quando a utilização do canal interno 
tenha anteriormente resultado em 
retaliação ou comprometido a eficácia das 
diligências de inquérito efetuadas pelas 
autoridades competentes;

Alteração 130
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As pessoas que denunciem aos 
órgãos ou organismos competentes da 
União infrações que caiam no âmbito de 
aplicação da presente diretiva beneficiam 
da proteção nela estabelecida nas mesmas 
condições que os denunciantes externos, 
nos termos do n.º 2.

3. As pessoas que denunciem aos 
órgãos, representantes eleitos ou 
organismos competentes da União 
infrações que caiam no âmbito de 
aplicação da presente diretiva beneficiam 
da proteção nela estabelecida nas mesmas 
condições que os denunciantes, nos termos 
do n.º 1.

Alteração 131

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. As pessoas que divulguem 
publicamente informações sobre infrações 
que caiam no âmbito de aplicação da 
presente diretiva beneficiam da proteção 
nela prevista se, alternativamente:

4. As pessoas que divulguem 
publicamente informações sobre infrações 
que caiam no âmbito de aplicação da 
presente diretiva beneficiam da proteção 
nela prevista.

Alteração 132

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Tiverem, antes, efetuado a 
denúncia interna e/ou externamente, nos 
termos dos capítulos II e III, e do n.º 2 do 
presente artigo, e não tiverem sido 
tomadas medidas adequadas para o seu 
tratamento no prazo razoável a que se 
referem o artigo 6.º, n.º 2, alínea b), e o 
artigo 9.º, n.º 1, alínea b); ou

Suprimido

Alteração 133

Proposta de diretiva
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Artigo 13 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Não for razoável esperar que 
utilizassem os canais para denúncias 
internas e/ou externas devido ao risco 
iminente ou manifesto para o interesse 
público, ou às circunstâncias concretas, 
ou se houver risco de dano irreversível.

Suprimido

Alteração 134

Proposta de diretiva
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Proibição da retaliação contra os 
denunciantes

Proibição da retaliação contra os 
denunciantes, os jornalistas de 
investigação e os intermediários

Alteração 135

Proposta de diretiva
Artigo 14 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para proibir qualquer 
forma de retaliação, direta ou indireta, 
contra os denunciantes que satisfaçam as 
condições enunciadas no artigo 13.º, em 
particular:

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para proibir qualquer 
forma de retaliação, direta ou indireta, 
contra os denunciantes, intermediários e 
familiares do denunciante que satisfaçam 
as condições enunciadas no artigo 13.º, em 
particular:

Alteração 136
Proposta de diretiva
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Coerção, intimidação, assédio ou 
ostracização no local de trabalho;

g) Coerção, intimidação, violência 
física ou verbal, assédio, discriminação ou 
ostracização;
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Alteração 137

Proposta de diretiva
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Não conversão de um contrato de 
trabalho temporário num contrato 
permanente;

i) Não conversão de um estágio ou de 
um contrato de trabalho temporário num 
contrato permanente;

Alteração 138

Proposta de diretiva
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Danos, inclusivamente à sua 
reputação, ou perda financeira, incluindo 
perda de negócios e perda de rendimentos;

k) Danos, inclusivamente à sua 
reputação, nomeadamente nas redes 
sociais, ou perda financeira, incluindo 
perda de negócios e perda de rendimentos;

Alteração 139
Proposta de diretiva
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Recurso abusivo a ações judiciais 
e exigências financeiras 
desproporcionadas;

Alteração 140

Proposta de diretiva
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A

Dever de manutenção da 
confidencialidade da identidade dos 
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denunciantes

1. A identidade de um denunciante não 
pode ser divulgada sem o consentimento 
explícito dessa pessoa. Tal inclui 
informações que possam ser utilizadas 
para descobrir a identidade do 
denunciante.

2. Qualquer pessoa que tenha 
conhecimento dos dados referidos no n.º 1 
do presente artigo deve ser obrigada a 
proteger esses dados.

3. As circunstâncias em que os dados 
confidenciais de um denunciante podem 
ser divulgados limitam-se aos casos em 
que, por força do direito da União ou do 
direito nacional, a divulgação desses 
dados constituir um imperativo necessário 
e proporcionado, no contexto de 
inquéritos ou de processos judiciais 
subsequentes, ou para salvaguardar as 
liberdades de outrem, incluindo o direito 
de defesa da pessoa visada, e sempre sob 
reserva das garantias adequadas 
consagradas por aqueles direitos.

4. Nos casos a que se refere o n.º 3, a 
pessoa designada para receber e dar 
seguimento às denúncias informa o 
denunciante antes de revelar os dados 
confidenciais deste.

5. Os canais de denúncias internos e 
externos são concebidos, instalados e 
operados de forma a assegurar a 
confidencialidade da identidade dos 
denunciantes e impedir o acesso de 
pessoal não autorizado.

Alteração 141

Proposta de diretiva
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas de proteção denunciantes contra 
retaliações

Medidas de proteção dos denunciantes e 
dos intermediários contra retaliações
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Alteração 142

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir a 
proteção, contra atos de retaliação, dos 
denunciantes que satisfaçam as condições 
enunciadas no artigo 13.º. Nessas medidas 
devem incluir-se, em particular, as 
enunciadas nos n.os 2 a 8.

1. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir a 
proteção, contra atos de retaliação, dos 
denunciantes e intermediários que 
satisfaçam as condições enunciadas no 
artigo 13.º. Nessas medidas devem incluir-
se, em particular, as enunciadas nos n.os 2 a 
8.

Alteração 143

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O público deve ter um acesso fácil 
e gratuito a informações e aconselhamento 
abrangentes e independentes sobre os 
procedimentos e as vias de recurso 
disponíveis para proteção contra atos de 
retaliação.

2. O público deve ter um acesso fácil 
e gratuito a informações e aconselhamento 
abrangentes e independentes sobre os 
procedimentos e as vias de recurso 
disponíveis para proteção contra atos de 
retaliação, no mínimo em duas línguas 
oficiais da União Europeia. Este papel 
independente pode ser desempenhado, por 
exemplo, por organizações da sociedade 
civil e/ou sindicatos.

Alteração 144

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os denunciantes devem ter acesso a 
um apoio efetivo das autoridades 
competentes perante outras autoridades 
envolvidas na sua proteção contra atos de 
retaliação, inclusivamente, se previsto pelo 

3. Os denunciantes e os 
intermediários devem ter acesso a um 
apoio efetivo das autoridades competentes 
perante outras autoridades envolvidas na 
sua proteção contra atos de retaliação, 
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direito nacional, à certificação de que 
beneficiam de proteção ao abrigo da 
presente diretiva.

inclusivamente, se previsto pelo direito 
nacional, à certificação de que beneficiam 
de proteção ao abrigo da presente diretiva.

Alteração 145
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os denunciantes devem ter acesso a 
medidas corretivas contra retaliações, se 
for caso disso, inclusivamente a medidas 
provisórias, na pendência da resolução 
dos processos judiciais, nos termos da lei 
nacional.

6. Os denunciantes devem ter acesso a 
medidas corretivas contra retaliações que 
abranjam todas as consequências diretas, 
indiretas e futuras de qualquer prejuízo, 
incluindo, se for caso disso:

a) Invalidação de qualquer disposição de 
ação que viole o artigo 14.º;

b) Reintegração do denunciante com o 
mesmo salário, estatuto, funções e 
condições de trabalho;

c) Transferência do denunciante para um 
novo departamento ou supervisor;

d) Indemnização por dor, sofrimento ou 
qualquer perda económica ligada à 
retaliação;

e) Medidas provisórias, na pendência da 
resolução dos processos judiciais.

Alteração 146

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Além da prestação de apoio 
judiciário aos denunciantes no âmbito de 
processos penais e de processos cíveis 
transfronteiriços, nos termos das Diretivas 
(UE) 2016/1919 e 2008/52/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho63 e da 
lei nacional, os Estados-Membros podem 
prever outras medidas de apoio judiciário e 
financeiro a conceder aos denunciantes no 

8. Além da prestação de apoio 
judiciário aos denunciantes no âmbito de 
processos penais e de processos cíveis 
transfronteiriços, nos termos das 
Diretivas (UE) 2016/1919 e 2008/52/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho63 e da 
lei nacional, os Estados-Membros podem 
prever outras medidas de apoio judiciário, 
social e financeiro a conceder aos 
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âmbito de processos judiciais. denunciantes no âmbito de processos 
judiciais, incluindo aconselhamento 
jurídico de um advogado, representante 
sindical, ou outra pessoa ou entidade 
pertinente.

_________________ _________________

63 Diretiva 2008/52/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 
2008, relativa a certos aspetos da mediação 
em matéria civil e comercial, JO L 136 de 
24.5.2008, p. 3.

63 Diretiva 2008/52/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 
2008, relativa a certos aspetos da mediação 
em matéria civil e comercial, JO L 136 de 
24.5.2008, p. 3.

Alteração 147

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A pessoa acusada numa denúncia 
não pode, em caso algum, obter 
informações sobre a identidade do 
denunciante. A confidencialidade do 
denunciante deve ser sempre garantida.

Justificação

O objetivo é dar uma proteção adicional ao denunciante.

Alteração 148

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A proteção dos dados pessoais da 
pessoa visada é essencial para evitar 
tratamento injusto ou danos à reputação 
resultantes da divulgação pública de 
dados pessoais, em particular de dados 
reveladores da identidade de uma pessoa 
visada. Consequentemente, as autoridades 
competentes devem, em conformidade 
com os requisitos do 
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Regulamento (UE) 2016/679 relativo à 
proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados, 
estabelecer procedimentos adequados de 
proteção de dados, a fim de proteger o 
denunciante, a pessoa visada, bem como 
qualquer outra pessoa mencionada na 
denúncia. As autoridades devem 
assegurar um sistema protegido entre as 
autoridades competentes para permitir o 
acesso apenas a pessoas autorizadas.

Alteração 149

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Qualquer pessoa prejudicada por 
uma denúncia ou por uma divulgação 
enganosa ou mal-intencionada deve 
beneficiar de proteção jurídica, incluindo 
o direito de recurso efetivo contra uma 
denúncia abusiva.

Alteração 150

Proposta de diretiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A

Direitos das pessoas implicadas

Os Estados-Membros devem garantir que 
todas as conclusões ou relatórios 
resultantes de uma avaliação ou de um 
inquérito a uma ou mais divulgações 
protegidas, ou de uma avaliação ou de um 
inquérito desencadeado pelas referidas 
divulgações, não prejudicam injustamente 
qualquer pessoa, direta ou indiretamente. 
O direito a um processo ou julgamento 
equitativo deve ser plenamente 
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respeitado.

Alteração 151
Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Tomem medidas de retaliação 
contra denunciantes;

b) Tomem medidas de retaliação 
contra denunciantes, incluindo fora das 
relações de trabalho;

Alteração 152

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Instaurem processos vexatórios 
contra denunciantes;

c) Instaurem processos vexatórios 
contra denunciantes ou jornalistas de 
investigação que revelem casos de má 
conduta;

Alteração 153
Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Violem o dever de manutenção da 
confidencialidade da identidade de pessoas 
visadas.

d) Violem o dever de manutenção da 
confidencialidade ou da anonimidade da 
identidade dos denunciantes, sem terem 
obtido o seu consentimento.

Alteração 154
Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Não cumpram a sua obrigação de 
dar seguimento a uma denúncia e/ou não 
informem o denunciante sobre o
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seguimento dado a essa denúncia;

Alteração 155
Proposta de diretiva
Artigo 18 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os tratamentos de dados pessoais efetuados 
com fundamento na presente diretiva, 
incluindo intercâmbio ou transmissão de 
dados pessoais pelas autoridades 
competentes, devem ser conformes com o 
disposto no Regulamento (UE) 2016/679 e 
na Diretiva (UE) 2016/680. Os 
intercâmbios e transmissões de 
informações pelas autoridades competentes 
ao nível da União devem ser conformes 
com o disposto no Regulamento (CE) 
n.º 45/2001. Os dados pessoais que não 
forem pertinentes ao tratamento de um 
caso concreto devem ser imediatamente 
apagados.

Os tratamentos de dados pessoais efetuados 
com fundamento na presente diretiva, 
incluindo intercâmbio ou transmissão de 
dados pessoais pelas autoridades 
competentes, devem ser conformes com o 
disposto no Regulamento (UE) 2016/679 e 
na Diretiva (UE) 2016/680. Os 
intercâmbios e transmissões de 
informações pelas autoridades competentes 
ao nível da União devem ser conformes 
com o disposto no Regulamento (CE) 
n.º 45/2001. Os dados pessoais que não 
forem pertinentes ao tratamento de um 
caso concreto não devem ser recolhidos 
ou, se forem inadvertidamente recolhidos, 
devem ser imediatamente apagados.

Alteração 156

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao transporem a presente diretiva, 
os Estados-Membros podem ponderar o 
estabelecimento de uma autoridade 
independente para proteção dos 
denunciantes.

Alteração 157

Proposta de diretiva
Artigo 21 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta o relatório 3. Tendo em conta o relatório 
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apresentado nos termos do n.º 1 e as 
estatísticas dos Estados-Membros 
apresentadas nos termos do n.º 2, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 15 de maio de 
2027, um relatório em que avalie o impacto 
da legislação nacional de transposição da 
presente diretiva. No relatório deve 
apreciar-se o modo de funcionamento da 
diretiva e ponderar-se a necessidade de 
medidas suplementares, incluindo, se for 
caso disso, alterações destinadas a alargar o 
seu âmbito de aplicação a outros domínios 
ou atos da União.

apresentado nos termos do n.º 1 e as 
estatísticas dos Estados-Membros 
apresentadas nos termos do n.º 2, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 15 de maio de 
2027, um relatório em que avalie o impacto 
da legislação nacional de transposição da 
presente diretiva. No relatório deve 
apreciar-se o modo de funcionamento da 
diretiva, o possível impacto em direitos 
fundamentais como a privacidade, o 
direito à presunção de inocência e o 
direito a um processo equitativo, e 
ponderar-se a necessidade de medidas 
suplementares, incluindo, se for caso disso, 
alterações destinadas a alargar o seu 
âmbito de aplicação a outros domínios ou 
atos da União.

Alteração 158

Proposta de diretiva
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A

Atualização dos anexos

Sempre que um novo ato jurídico da UE 
se enquadre no âmbito de aplicação 
material previsto no artigo 1.º, n.º 1, 
alínea a), ou no artigo 1.º, n.º 2, a 
Comissão deve atualizar os anexos em 
conformidade através de um ato delegado.

Alteração 159

Proposta de diretiva
Anexo I – Parte II – subparte C-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

C-A) Proteção dos interesses financeiros 
da União:

i) Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1023/2013 do Parlamento Europeu e 
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do Conselho, de 22 de outubro de 2013, 
que altera o Estatuto dos Funcionários da 
União Europeia e o Regime aplicável aos 
outros agentes da União Europeia.
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