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AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 16, 33, 43, 50, articolul 53 
alineatul (1), articolele 62, 91, 100, 103, 
109, 114, 168, 169, 192, 207 și articolul 
325 alineatul (4), precum și Tratatul de 
instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice, în special articolul 31,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 9, 10, 11, 12, 15, 16, 33, 43, 50, 
articolul 53 alineatul (1), articolele 62, 91, 
100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207,
articolul 325 alineatul (4) și articolul 352, 
precum și Tratatul de instituire a 
Comunității Europene a Energiei Atomice, 
în special articolul 31,

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Referirea 6 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Referirea 6 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Rezoluția Parlamentului 
European din 14 februarie 2017 
referitoare la rolul avertizorilor în 
protecția intereselor financiare ale UE,
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Referirea 6 c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Rezoluția Parlamentului 
European din 24 octombrie 2017 
referitoare la măsurile legitime de 
protecție a avertizorilor care acționează în 
interesul public atunci când divulgă 
informații confidențiale ale 
întreprinderilor și ale organismelor 
publice,

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Referirea 6 d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Convenția europeană a 
drepturilor omului,

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Persoanele care lucrează sau au 
lucrat pentru o organizație sau sunt sau au 
fost în contact cu aceasta sunt deseori 
primele care află despre amenințări, 
activități de natură penală sau ilegale sau 
prejudicii aduse interesului public, apărute 
în acest context. Prin „avertizarea în interes 
public”, aceste persoane joacă un rol 
esențial în demascarea și prevenirea 
încălcărilor legii, în garantarea bunăstării 
societății și în protejarea drepturilor
fundamentale, inclusiv a libertății de 
exprimare și de informare. Avertizorii au 
un rol capital în demascarea neregulilor 
și a comportamentelor lipsite de etică sau 
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necinstite față de interesul public. 
Avertizorilor le este adesea dificil să 
evalueze legalitatea faptelor, dar, potrivit 
Curții Europene a Drepturilor Omului, 
evaluarea juridică nu este sarcina 
denunțătorilor, atât timp cât aceștia 
acționează cu bună credință, iar faptele 
sunt corecte. Cu toate acestea, potențialii 
avertizori sunt adesea descurajați să-și
semnaleze preocupările sau suspiciunile de 
teama unor represalii atunci când 
dezvăluie cazuri de nereguli, management 
defectuos, utilizarea necorespunzătoare a 
fondurilor, administrare defectuoasă sau 
eventuală corupție legate de activitatea 
organismelor publice sau private din 
Uniune; avertizorii nu sunt cu adevărat 
protejați și nu se simt protejați;

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În anumite domenii de politică, 
încălcările dreptului Uniunii pot cauza 
prejudicii grave interesului public, în 
sensul că pot crea riscuri semnificative 

(3) Încălcările dreptului Uniunii pot 
cauza prejudicii grave interesului public și 
exercitării drepturilor omului și 
libertăților fundamentale. Este necesar să 
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pentru bunăstarea societății. Atunci când 
sunt identificate deficiențe în materie de 
asigurare a respectării legii în domeniile 
respective, iar avertizorii se află într-o 
poziție privilegiată pentru a divulga 
încălcările observate, este necesar să se 
consolideze asigurarea respectării legii 
prin garantarea unei protecții eficace a 
avertizorilor împotriva represaliilor și prin 
introducerea unor canale de raportare 
eficace.

se garanteze o protecție eficace a 
avertizorilor împotriva represaliilor și să se 
introducă canale de raportare eficace și 
confidențiale.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Protecția avertizorilor prevăzută în 
prezent în Uniunea Europeană este 
fragmentată de la un stat membru la altul și 
este repartizată în mod inegal între 
domeniile de politică. Consecințele 
încălcărilor dreptului Uniunii cu o 
dimensiune transfrontalieră care au fost 
dezvăluite de avertizori ilustrează modul 
în care o protecție insuficientă într-un stat 
membru are un impact negativ nu numai 
asupra funcționării politicilor UE în 
respectivul stat membru, ci poate să se 
repercuteze și asupra altor state membre și 
asupra Uniunii în ansamblul său.

(4) Protecția avertizorilor prevăzută în 
prezent în Uniunea Europeană este 
fragmentată de la un stat membru la altul și 
este repartizată în mod inegal între 
domeniile de politică. Avertizorii 
beneficiază de protecție atunci când 
semnalează încălcări ale legii, abateri sau 
nereguli în interes public. O protecție 
insuficientă într-un stat membru are un 
impact negativ nu numai asupra 
funcționării politicilor UE în respectivul 
stat membru, ci poate să se repercuteze și 
asupra altor state membre și asupra Uniunii 
în ansamblul său.

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Prin urmare, ar trebui să se aplice 
standarde legale comune minime, având o 
dimensiune cuprinzătoare și globală, care 
să asigure o protecție eficace a avertizorilor 
în cazul tuturor actelor și domeniilor de 
politică ale UE și de la nivel național în 
care i) este necesar să se consolideze 
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asigurarea respectării legii și (iii) 
încălcarea dreptului Uniunii aduce 
prejudicii grave interesului public.

asigurarea respectării legii;ii) subraportarea 
de către avertizori este un factor esențial 
care afectează asigurarea respectării legii și 
(iii) încălcarea dreptului Uniunii sau a 
celui național aduce prejudicii grave 
interesului public.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

_________________ _________________

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

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

39 Directiva 2013/54/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 noiembrie 
2013 privind anumite responsabilități ale 
statului de pavilion referitoare la 

39 Directiva 2013/54/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 noiembrie 
2013 privind anumite responsabilități ale 
statului de pavilion referitoare la 
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respectarea și asigurarea aplicării 
Convenției din 2006 privind munca în 
domeniul maritim (JO L 329, p. 1), 
Directiva 2009/16/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind controlul statului portului (JO 
L 131, p. 57).

respectarea și asigurarea aplicării 
Convenției din 2006 privind munca în 
domeniul maritim (JO L 329, p. 1), 
Directiva 2009/16/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind controlul statului portului (JO 
L 131, p. 57).

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Protecția vieții private și a datelor 
cu caracter personal, consacrată la 
articolele 7 și 8 din Carta drepturilor 
fundamentale a UE și la articolul 8 din 
Convenția europeană a drepturilor 
omului (CEDO), este un alt domeniu în 
care avertizorii se află într-o poziție 
privilegiată pentru a divulga încălcări ale 
dreptului Uniunii care pot afecta interesul 
public. Considerații similare se aplică în 
cazul încălcărilor Directivei privind 
securitatea rețelelor și a sistemelor 
informatice45, care introduce notificarea 
incidentelor (inclusiv a celor care nu 
compromit datele cu caracter personal) și 
cerințe de securitate pentru entitățile care 
furnizează servicii esențiale în mai multe 
sectoare (de exemplu, energie, sănătate, 
transporturi, servicii bancare etc.), precum 
și pentru furnizorii de servicii digitale 
fundamentale. Raportările transmise de 
avertizori în acest domeniu sunt deosebit 
de importante pentru a preveni incidentele 
de securitate care ar afecta principalele 
activități economice și sociale și serviciile 
digitale utilizate pe scară largă, precum și 
pentru a preveni orice încălcare a 
legislației europene privind protecția 
datelor. Aceasta contribuie la asigurarea
continuității serviciilor care sunt esențiale 
pentru societate.

__________________ __________________

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

Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un 
nivel comun ridicat de securitate a rețelelor 
și a sistemelor informatice în Uniune.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Protecția intereselor financiare ale 
Uniunii, care vizează combaterea fraudei, a 
corupției și a oricăror alte activități ilegale 
ce afectează utilizarea cheltuielilor Uniunii, 
colectarea veniturilor Uniunii și fondurile 
sau activele Uniunii, este un domeniu-
cheie în care asigurarea respectării 
dreptului Uniunii trebuie să fie consolidată. 
Consolidarea protecției intereselor 
financiare ale Uniunii se referă, de 
asemenea, la executarea bugetului Uniunii 
privind cheltuielile efectuate pe baza 
Tratatului de instituire a Comunității 
Europene a Energiei Atomice. Lipsa unor 
mecanisme eficace de asigurare a 
respectării legislației în domeniul 
intereselor financiare ale Uniunii, inclusiv 
în privința fraudei și a corupției la nivel 
național, determină scăderea veniturilor 
Uniunii și utilizarea necorespunzătoare a 
fondurilor UE, ceea ce poate denatura 
investițiile publice și creșterea economică 
și poate submina încrederea cetățenilor în 
acțiunile UE. Protecția avertizorilor este 
necesară pentru a facilita detectarea, 
prevenirea și descurajarea fraudei și a 
activităților ilegale în domeniu.

(16) Protecția intereselor financiare ale 
Uniunii, care vizează combaterea fraudei, a 
corupției și a oricăror alte activități ilegale 
ce afectează utilizarea cheltuielilor Uniunii, 
colectarea veniturilor Uniunii și fondurile 
sau activele Uniunii, este un domeniu-
cheie în care asigurarea respectării 
dreptului Uniunii trebuie să fie consolidată. 
Consolidarea protecției intereselor 
financiare ale Uniunii se referă, de 
asemenea, la executarea bugetului Uniunii 
privind cheltuielile efectuate pe baza 
Tratatului de instituire a Comunității 
Europene a Energiei Atomice. Lipsa unor 
mecanisme eficace de asigurare a 
respectării legislației în domeniul 
intereselor financiare ale Uniunii, inclusiv 
în privința fraudei și a corupției la nivel 
național, determină scăderea veniturilor 
Uniunii și utilizarea necorespunzătoare a 
fondurilor UE, ceea ce poate denatura 
investițiile publice și creșterea economică 
și poate submina încrederea cetățenilor în 
acțiunile UE.
Jurnaliștii de investigație au, de 
asemenea, un rol esențial în ceea ce 
privește dezvăluirea neregulilor legate de 
toate aceste domenii; ei reprezintă un 
grup profesional foarte expus, pierzându-
și adesea locul de muncă, libertatea și 
chiar viața pentru că au divulgat nereguli 
masive și sisteme de corupție; prin 
urmare, trebuie incluse măsuri speciale 
de protecție a jurnaliștilor într-o 
propunere legislativă orizontală de 
protecție a avertizorilor. Protecția 
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avertizorilor și a jurnalismului de 
investigație este necesară pentru a facilita 
detectarea, prevenirea și descurajarea 
fraudei și a activităților ilegale în domeniu.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Avertizorii care semnalează 
nereguli și încălcări ale dreptului muncii 
și a dreptului social au un rol esențial 
pentru siguranța și echitatea la locul de 
muncă. Prin prezentul regulament trebuie 
asigurată protecția totală a persoanelor 
care semnalează încălcări ale normelor 
într-o organizație și care au lucrat sau 
lucrează în organizația respectivă sau au 
fost în contact cu ea.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 20

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

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

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Persoanele care raportează 
informații referitoare la amenințări sau 
prejudicii aduse interesului public obținute 
în contextul activităților lor profesionale 
își exercită dreptul la libertatea de 
exprimare. Dreptul la libertatea de 
exprimare, consacrat la articolul 11 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene („Carta”) și la articolul 10 din 
Convenția europeană a drepturilor omului 
(„CEDO”), cuprinde libertatea și 
pluralismul mass-mediei.

(22) Persoanele care raportează 
informații referitoare la amenințări sau 
prejudicii aduse interesului public își 
exercită dreptul la libertatea de exprimare. 
Dreptul la libertatea de exprimare, care 
este esențial într-o societate democratică 
și este consacrat la articolul 11 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene („Carta”) și la articolul 10 din 
Convenția europeană a drepturilor omului 
(„CEDO”), cuprinde libertatea și 
pluralismul mass-mediei.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În consecință, prezenta directivă se 
bazează pe jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului referitoare la dreptul la 
libertatea de exprimare, precum și pe 
principiile elaborate pe această bază de 
către Consiliul Europei în Recomandarea 
sa din 2014 privind protecția 
avertizorilor51.

(23) În consecință, prezenta directivă se 
bazează pe jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului referitoare la dreptul la 
libertatea de exprimare, în special pe 
hotărârea sa din 12 februarie 2008 în 
cauza Guja/Moldova, precum și pe 
principiile elaborate pe această bază de 
către Consiliul Europei în Recomandarea 
sa din 2014 privind protecția 
avertizorilor51.

__________________ __________________

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

Amendamentul 20
Propunere de directivă
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Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Persoanele trebuie să beneficieze de 
o protecție juridică specifică în cazul în 
care au luat cunoștință de informațiile pe 
care le raportează prin intermediul 
activităților lor profesionale și, prin 
urmare, sunt expuse riscului de represalii la 
locul de muncă (de exemplu, pentru 
încălcarea obligației de a păstra 
confidențialitatea sau a obligației de 
loialitate). Motivul care stă la baza 
necesității de a asigura protecția acestor 
persoane este poziția lor de vulnerabilitate 
economică în raport cu persoana de care 
depind de facto în activitatea pe care o 
desfășoară. În cazul în care nu există un 
astfel de dezechilibru de putere în 
contextul activităților profesionale (de 
exemplu în cazul reclamanților obișnuiți 
sau al trecătorilor), nu este necesar să se 
asigure protecția împotriva represaliilor.

(24) Persoanele trebuie să beneficieze de 
o protecție juridică specifică în cazul în 
care au luat cunoștință de informațiile pe 
care le raportează prin intermediul 
activităților lor profesionale și, prin 
urmare, sunt expuse riscului de represalii la 
locul de muncă. Motivul care stă la baza 
necesității de a asigura protecția acestor 
persoane este poziția lor de vulnerabilitate 
în raport cu persoana de care depind de 
facto în activitatea pe care o desfășoară. 
Niciun raport de muncă nu trebuie să 
limiteze dreptul unei persoane la 
libertatea de exprimare.

Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a asigura efectiv respectarea 
dreptului Uniunii, trebuie acordată 
protecție unei game cât mai largi cu putință 
de categorii de persoane care, indiferent 
dacă sunt cetățeni ai UE sau resortisanți ai 
țărilor terțe, prin activitățile profesionale 
pe care le desfășoară (indiferent de natura 
acestor activități, de faptul că sunt sau nu 
remunerate), au un acces privilegiat la 
informații privind încălcări a căror
raportare ar fi în interesul public și care pot 
antrena represalii pentru persoanele care le 
raportează. Statele membre ar trebui să se 
asigure că necesitatea protecției este 
stabilită în funcție de toate împrejurările 
relevante și nu doar în funcție de natura 
relației, astfel încât să acopere întreaga 

(25) Pentru a asigura efectiv respectarea 
dreptului Uniunii, trebuie acordată 
protecție unei game cât mai largi cu putință 
de categorii de persoane care, indiferent 
dacă sunt cetățeni ai UE sau resortisanți ai 
țărilor terțe, prin activitățile pe care le 
desfășoară (indiferent de natura acestor 
activități, de faptul că sunt sau nu 
remunerate), au un acces privilegiat la 
informații privind încălcări a căror 
raportare ar fi în interesul public și care pot 
antrena represalii pentru persoanele care le 
raportează. Statele membre ar trebui să se 
asigure că necesitatea protecției este 
stabilită în funcție de toate împrejurările 
relevante și nu doar în funcție de natura 
relației, astfel încât să acopere întreaga 



PE626.976v02-00 14/74 AD\1168257RO.docx

RO

gamă de persoane care au legătură, în sens 
larg, cu organizația în care s-a produs 
încălcarea.

gamă de persoane care au legătură, în sens 
larg, cu organizația în care s-a produs 
încălcarea.

Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

__________________ __________________

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

52 Hotărârile din 3 iulie 1986, Lawrie-
Blum, cauza 66/85; din 14 octombrie 2010, 
Union Syndicale Solidaires Isère, cauza C-
428/09; din 9 iulie 2015, Balkaya, cauza C-
229/14; din 4 decembrie 2014, FNV 
Kunsten, cauza C-413/13 și din 17 
noiembrie 2016, Ruhrlandklinik, cauza C-
216/15.
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Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Protecția ar trebui, de asemenea, 
extinsă și la alte categorii de persoane 
fizice sau juridice care, deși nu sunt 
„lucrători” în sensul articolului 45 din 
TFUE, pot juca un rol esențial în 
demascarea încălcărilor legislației și se pot 
afla într-o poziție de vulnerabilitate 
economică în contextul activităților lor 
profesionale. De exemplu, în domenii 
precum siguranța produselor, furnizorii 
sunt mult mai aproape de sursa unor 
eventuale practici inechitabile și ilicite în 
ceea ce privește fabricarea, importul sau 
distribuția de produse nesigure; la 
executarea fondurilor Uniunii, consultanții 
care își oferă serviciile se află într-o poziție 
privilegiată pentru a atrage atenția asupra 
încălcărilor pe care le observă. Astfel de 
categorii de persoane, inclusiv persoanele 
care desfășoară o activitate independentă 
de furnizare de servicii, liber-profesioniștii, 
contractanții, subcontractanții și furnizorii, 
fac, de regulă, obiectul unor represalii sub 
forma rezilierii anticipate a contractului sau 
a anulării contractului de servicii, a 
licențelor sau a autorizațiilor, precum și 
sub forma pierderii unor oportunități de 
afaceri, a pierderii de venituri, a unor 
constrângeri, intimidări sau hărțuiri, a 
includerii pe lista neagră/a boicotării 
afacerii sau a prejudicierii reputației lor. 
Acționarii și persoanele care se află în 
organele de conducere pot, de asemenea, 
suferi represalii, de exemplu, din punct de 
vedere financiar sau sub formă de 
intimidare ori hărțuire, de includere pe lista 
neagră sau de prejudiciere a reputației lor. 
De asemenea, protecția ar trebui să fie 
acordată candidaților la ocuparea unui loc 
de muncă sau pentru furnizarea de servicii 
unei organizații, care au obținut 
informațiile privind încălcările legii în 
timpul procesului de recrutare sau al unei 

(27) Protecția ar trebui, de asemenea, 
extinsă și la persoanele care facilitează 
semnalarea și la jurnaliștii de investigație, 
care intră în posesia de informații privind 
încălcarea legii și care le publică, precum 
și la alte categorii de persoane fizice sau 
juridice care, deși nu sunt „lucrători” în 
sensul articolului 45 din TFUE, pot juca un 
rol esențial în demascarea încălcărilor 
legislației și se pot afla într-o poziție de 
vulnerabilitate economică sau de alt fel în 
contextul activităților lor profesionale. De 
exemplu, în domenii precum siguranța 
produselor, furnizorii sunt mult mai 
aproape de sursa unor eventuale practici 
inechitabile și ilicite în ceea ce privește 
fabricarea, importul sau distribuția de 
produse nesigure; la executarea fondurilor 
Uniunii, consultanții care își oferă 
serviciile se află într-o poziție privilegiată 
pentru a atrage atenția asupra încălcărilor 
pe care le observă. Astfel de categorii de 
persoane, inclusiv persoanele care 
desfășoară o activitate independentă de 
furnizare de servicii, liber-profesioniștii, 
contractanții, subcontractanții și furnizorii, 
fac, de regulă, obiectul unor represalii sub 
forma rezilierii anticipate a contractului sau 
a anulării contractului de servicii, a 
licențelor sau a autorizațiilor, precum și 
sub forma pierderii unor oportunități de 
afaceri, a pierderii de venituri, a unor 
constrângeri, intimidări sau hărțuiri, a 
includerii pe lista neagră/a boicotării 
afacerii sau a prejudicierii reputației lor. 
Acționarii și persoanele care se află în 
organele de conducere pot, de asemenea, 
suferi represalii, de exemplu, din punct de 
vedere financiar sau sub formă de 
intimidare ori hărțuire, de includere pe lista 
neagră sau de prejudiciere a reputației lor. 
De asemenea, protecția ar trebui să fie 
acordată candidaților la ocuparea unui loc 
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alte etape a negocierilor precontractuale și 
care pot suferi represalii, de exemplu sub 
formă de recomandări negative pentru 
angajare sau de includere pe lista 
neagră/boicotare a afacerii.

de muncă sau pentru furnizarea de servicii 
unei organizații, care au obținut 
informațiile privind încălcările legii în 
timpul procesului de recrutare sau al unei 
alte etape a negocierilor precontractuale și 
care pot suferi represalii, de exemplu sub 
formă de recomandări negative pentru 
angajare sau de includere pe lista 
neagră/boicotare a afacerii.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Ar trebui să se acorde protecție și 
persoanelor care facilitează raportarea, 
intermediarilor, jurnaliștilor de 
investigație și organizațiilor societății 
civile care, prin activitatea lor, garantează 
divulgarea efectivă a încălcărilor 
potențiale sau deja produse.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Ar trebui acordată protecție și 
tuturor persoanelor care lucrează în 
instituțiile, organismele și agențiile 
Uniunii, precum și celor care lucrează în 
entitățile europene situate în afara 
teritoriului Uniunii. Instituțiile, agențiile 
și organismele Uniunii Europene ar 
trebui să adopte și să aplice norme interne 
de protecție a avertizorilor, în 
conformitate cu articolele 22a, 22b și 22c 
din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 
(CEEA) („Statutul funcționarilor”).

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Considerentul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28b) Protecția eficace presupune o 
formare adecvată și un birou cu resurse 
disponibile pentru a-i informa pe 
avertizori cu privire la drepturile lor, la 
opțiunile de divulgare și la restricții, 
pentru ca aceștia să își cunoască 
drepturile și responsabilitățile. Acest lucru 
nu ar trebui să substituie accesul la o 
consultanță juridică independentă, care 
ar trebui să fie, de asemenea, disponibilă.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Considerentul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a preveni în mod eficace 
încălcările dreptului Uniunii, trebuie să se 
acorde protecție și persoanelor care 
furnizează informații despre încălcări 
potențiale, care nu s-au concretizat încă, 
dar care sunt susceptibile să fie săvârșite. 
Din aceleași motive, se justifică acordarea 
protecției și pentru persoanele care nu 
furnizează elemente de probă pozitive, dar 
care ridică preocupări sau suspiciuni 
rezonabile. În același timp, protecția nu ar 
trebui să se aplice în cazul raportării de 
informații care se află deja în domeniul 
public sau de zvonuri nefondate.

(30) Pentru a preveni în mod eficace 
abaterile, neregulile și încălcările dreptului 
Uniunii sau ale dreptului național, trebuie 
să se acorde protecție și persoanelor care 
furnizează informații despre încălcări 
potențiale, care nu s-au concretizat încă, 
dar care sunt susceptibile să fie săvârșite. 
Din aceleași motive, se justifică acordarea 
protecției și pentru persoanele care nu 
furnizează elemente de probă pozitive, dar 
care ridică preocupări sau suspiciuni 
rezonabile. În același timp, protecția nu ar 
trebui să se aplice în cazul raportării de 
zvonuri nefondate. Protecția ar trebui 
acordată persoanelor care lucrează în 
entități situate în Uniune, dar și 
persoanelor care lucrează în entități 
europene situate în afara teritoriului 
Uniunii. Aceasta ar trebui să se aplice în 
egală măsură funcționarilor, celorlalți 
agenți și stagiarilor instituțiilor, agențiilor 
și organismelor Uniunii.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Represaliile exprimă legătura 
strânsă (cauză-efect) care trebuie să existe 
între raportare și tratamentul defavorabil 
suferit, în mod direct sau indirect, de către 
persoana care efectuează raportarea, astfel 
încât această persoană să se poată bucura 
de protecție juridică. Protecția eficace a 
persoanelor care efectuează raportări, ca 
mijloc de consolidare a asigurării 
respectării dreptului Uniunii, necesită o 
definiție amplă a represaliilor, care să 
înglobeze orice act sau omisiune apărută în 
context profesional care le cauzează 
prejudicii persoanelor respective.

(31) Represaliile exprimă legătura 
strânsă (cauză-efect) care trebuie să existe 
între raportare și tratamentul defavorabil 
suferit, în mod direct sau indirect, de către 
persoana care efectuează raportarea, astfel 
încât această persoană să se poată bucura 
de protecție juridică. Protecția eficace a 
persoanelor care efectuează raportări, ca 
mijloc de consolidare a asigurării 
respectării dreptului Uniunii, necesită o 
definiție amplă a represaliilor, care să 
înglobeze orice act sau omisiune care le 
cauzează prejudicii persoanelor respective.
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Amendamentul 30

Propunere de directivă
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Potențialii avertizori ar trebui să 
aibă libertatea de a-și alege canalul de 
raportare, intern sau extern și de a decide 
să comunice informația în domeniul 
public, de exemplu prin media, cu 
condiția ca confidențialitatea și 
anonimatul comunicării să fie păstrate 
total, ca protecția datelor să fie respectată 
și ca jurnaliștii, autorii de bloguri și 
media în general să nu fie niciodată 
obligați să dezvăluie identitatea sursei. 
Avertizorii ar trebui să fie protejați 
indiferent de canalul de raportare pe care 
îl aleg.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Avertizorii reprezintă, în special, 
surse importante pentru jurnaliștii de 
investigație. Furnizarea unei protecții 
eficace a avertizorilor împotriva 
represaliilor sporește securitatea juridică a 
(potențialilor) avertizori și, prin urmare, 
încurajează și facilitează avertizarea în 
interes public și în mass-media. În acest 
sens, protecția avertizorilor ca surse 
jurnalistice este indispensabilă pentru a 
garanta rolul de „gardian” al jurnalismului 
de investigație în societățile democratice.

(33) Avertizorii reprezintă, în special, 
surse importante pentru jurnaliștii de 
investigație. Furnizarea unei protecții 
eficace a avertizorilor și a jurnaliștilor de 
investigație împotriva represaliilor și a 
oricărei forme de hărțuire sporește 
securitatea juridică a (potențialilor) 
avertizori și, prin urmare, încurajează și 
facilitează avertizarea în interes public și în 
mass-media. În acest sens, protecția 
avertizorilor ca surse jurnalistice este 
indispensabilă pentru a garanta rolul de 
„gardian” al jurnalismului de investigație 
în societățile democratice.

Amendamentul 32
Propunere de directivă
Considerentul 34
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(34) Este obligația statelor membre să 
identifice autoritățile competente pentru a 
primi și a adopta măsuri subsecvente 
corespunzătoare în urma raportărilor 
referitoare la încălcări care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive
și care garantează și un nivel maxim de 
independență și imparțialitate. Acestea pot 
fi organisme de reglementare sau de 
supraveghere în domeniile vizate, agenții 
responsabile cu asigurarea respectării legii, 
organisme de combatere a corupției și 
ombudsmani. Autoritățile desemnate drept 
competente dispun de capacitățile și 
competențele necesare pentru a evalua 
acuratețea acuzațiilor formulate în 
raportare și pentru a remedia încălcările 
denunțate, inclusiv prin lansarea unei 
anchete, a unei urmăriri penale sau a unei 
acțiuni pentru recuperarea fondurilor ori 
prin adoptarea altor măsuri de remediere 
adecvate, în conformitate cu mandatul lor. 
Personalul respectivelor autorități este 
specializat și dispune de pregătire și 
formare corespunzătoare în materie de 
legislație europeană și națională privind 
protecția datelor. În același timp, ar trebui 
să se instituie o unitate independentă de 
consultare și semnalare a 
Ombudsmanului European, care să se 
coordoneze cu statele membre și să ofere 
consiliere cu privire la măsurile specifice 
de protecție a avertizorilor și a 
jurnaliștilor de investigație.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Avertizorii trebuie să aibă 
libertatea de a alege canalul cel mai 
potrivit de raportare și dezvăluire a 
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informațiilor, intern sau extern, fără o 
ierarhie strictă a acestora.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Ar trebui să fie clar că, în cazul 
unor entități juridice private care nu 
prevăd canale interne de raportare, 
persoanele care efectuează raportări ar 
trebui să aibă posibilitatea de a raporta 
extern, direct autorităților competente, și ar 
trebui să beneficieze de protecția împotriva 
represaliilor prevăzută în prezenta 
directivă.

(40) Persoanele care efectuează raportări 
ar trebui să aibă posibilitatea de a raporta 
autorităților competente și ar trebui să 
beneficieze de protecția împotriva 
represaliilor prevăzută în prezenta 
directivă.

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Cu condiția asigurării 
confidențialității în ceea ce privește 
identitatea persoanei care efectuează 
raportarea, este la latitudinea fiecărei 
entități juridice private și publice să 
definească tipul de canale de raportare care 
trebuie înființate, cum ar fi raportarea față 
în față, prin poștă, prin cutii pentru 
reclamații, printr-o linie telefonică sau prin 
intermediul unei platforme online (intranet 
sau internet). Cu toate acestea, canalele de 
raportare nu ar trebui să se limiteze la acele 
instrumente dintre cele menționate mai sus 
– și anume raportarea față în față și cutiile 
pentru reclamații – care nu garantează 
confidențialitatea identității persoanei care 
efectuează raportarea.

(42) Cu condiția asigurării 
anonimatului sau a confidențialității în 
ceea ce privește identitatea persoanei care 
efectuează raportarea, este la latitudinea 
fiecărei entități juridice private și publice 
să definească tipul de canale de raportare 
care trebuie înființate, cum ar fi raportarea 
față în față, prin poștă, prin cutii pentru 
reclamații, printr-o linie telefonică sau prin 
intermediul unei platforme online (intranet 
sau internet). Cu toate acestea, canalele de 
raportare nu ar trebui să se limiteze la acele 
instrumente dintre cele menționate mai sus 
– și anume raportarea față în față și cutiile 
pentru reclamații – care nu garantează 
anonimatul sau confidențialitatea 
identității persoanei care efectuează 
raportarea. Raportarea anonimă ar trebui 
să fie luată în considerare și ar trebui 
instituită o protecție a avertizorilor 
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anonimi, dacă este necesară.

Amendamentul 36
Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Părți terțe pot, de asemenea, să fie 
autorizate să primească raportări în numele 
unor entități private și publice, cu condiția 
ca acestea să ofere garanții adecvate 
privind respectarea independenței, a 
confidențialității, a protecției datelor și a 
caracterului secret. Acestea pot fi furnizori 
de platforme de raportare externă, 
consilieri juridici sau auditori externi ori 
reprezentanți ai sindicatelor.

(43) În urma unei evaluări efectuate de 
la caz la caz, părți terțe pot, de asemenea, 
să fie autorizate să primească raportări în 
numele unor entități private și publice, cu 
condiția ca acestea să ofere garanții 
adecvate privind respectarea 
independenței, a confidențialității, a 
protecției datelor și a caracterului secret. 
Acestea pot fi furnizori de platforme de 
raportare externă, consilieri juridici sau 
auditori externi ori reprezentanți ai 
sindicatelor.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Procedurile de raportare internă ar 
trebui să le permită entităților juridice 
private să primească și să investigheze în 
deplină confidențialitate raportările 
transmise de către angajații entității și ai 
filialelor ori entităților afiliate ale acesteia 
(„grupul”), dar și, în măsura posibilului, 
raportările transmise de către oricare dintre 
agenții și furnizorii grupului și de către 
orice persoană care obține informații prin 
intermediul activităților sale profesionale 
desfășurate împreună cu entitatea și grupul 
respectiv.

(44) Procedurile de raportare internă ar 
trebui să le permită entităților juridice 
private să primească și să investigheze în 
deplină confidențialitate și cu respectarea 
anonimatului, dacă este cazul, raportările 
transmise de către angajații entității și ai 
filialelor ori entităților afiliate ale acesteia 
(„grupul”), dar și, în măsura posibilului, 
raportările transmise de către oricare dintre 
agenții și furnizorii grupului și de către 
orice persoană care obține informații prin 
intermediul activităților sale profesionale 
desfășurate împreună cu entitatea și grupul 
respectiv.
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Amendamentul 38

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Persoanele sau departamentele cele 
mai potrivite din cadrul unei entități 
juridice private care sunt desemnate a fi 
competente pentru a primi raportări și a 
adopta măsuri subsecvente acestora depind 
de structura entității, dar, în orice caz, 
funcția acestora ar trebui să asigure absența 
unui conflict de interese și independența 
lor. În cadrul unor entități mai mici, această 
funcție ar putea fi o funcție dublă, deținută 
de o agent al societății în măsură să 
raporteze direct către șeful organizației, 
cum ar fi un coordonator al conformității 
sau un responsabil cu resursele umane, un 
jurist sau un responsabil pentru protecția 
vieții private, un director financiar, un 
responsabil executiv de audit sau un 
membru al consiliului de administrație.

(45) Persoanele sau departamentele cele 
mai potrivite din cadrul unei entități 
juridice private care sunt desemnate a fi 
competente pentru a primi raportări și a 
adopta măsuri subsecvente acestora depind 
de structura entității, dar, în orice caz, 
funcția acestora ar trebui să asigure absența 
unui conflict de interese, un know-how 
adecvat și independența lor. În cadrul unor 
entități mai mici, această funcție ar putea fi 
o funcție dublă, deținută de o agent al 
societății în măsură să raporteze direct 
către șeful organizației, cum ar fi un 
coordonator al conformității sau un 
responsabil cu resursele umane, un jurist 
sau un responsabil pentru protecția vieții 
private, un director financiar, un 
responsabil executiv de audit sau un 
membru al consiliului de administrație.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Persoanele care intenționează să 
raporteze încălcări ale dreptului Uniunii ar 
trebui să fie în măsură să ia o decizie în 
cunoștință de cauză cu privire la 
oportunitatea, modalitatea și momentul 
raportării. Entitățile publice și private care 
au instituit proceduri de raportare internă 
furnizează informații referitoare la aceste 
proceduri, precum și la procedurile de 
raportare externă către autoritățile 
competente. Aceste informații trebuie să 
fie ușor de înțeles și de accesat, inclusiv, în 
măsura posibilului, pentru orice alte 
persoane, în afară de angajați, care intră în 

(47) Persoanele care intenționează să 
raporteze încălcări ale dreptului Uniunii ar 
trebui să fie în măsură să ia o decizie în 
cunoștință de cauză cu privire la 
oportunitatea, modalitatea și momentul 
raportării. Entitățile publice și private care 
au instituit proceduri de raportare internă 
furnizează informații referitoare la aceste 
proceduri, precum și la procedurile de 
raportare externă către autoritățile 
competente. Acestea ar trebui, de 
asemenea, să ofere informații privind 
drepturile garantate avertizorilor și, în 
special, dreptul acestora la divulgare 
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contact cu entitatea respectivă prin 
activitățile lor profesionale, cum ar fi 
prestatorii de servicii, distribuitorii, 
furnizorii și partenerii de afaceri. De 
exemplu, astfel de informații pot fi 
publicate într-un loc vizibil, accesibil 
tuturor acestor persoane, și pe intranetul 
entității și pot fi, de asemenea, incluse în 
cursurile și în formarea în materie de etică 
și integritate.

garantat de prezenta directivă și dreptul 
de a apela, în acest scop, la organizații ale 
societății civile implicate în protecția 
avertizorilor, în special la cele care oferă 
consiliere strategică și juridică 
avertizorilor. Aceste informații trebuie să 
fie ușor de înțeles și de accesat, inclusiv, în 
măsura posibilului, pentru orice alte 
persoane, în afară de angajați, care intră în 
contact cu entitatea respectivă prin 
activitățile lor profesionale, cum ar fi 
prestatorii de servicii, distribuitorii, 
furnizorii și partenerii de afaceri. De 
exemplu, astfel de informații pot fi 
publicate într-un loc vizibil, accesibil 
tuturor acestor persoane, și pe intranetul 
entității și pot fi, de asemenea, incluse în 
cursurile și în formarea în materie de etică 
și integritate.

Amendamentul 40
Propunere de directivă
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a detecta și a preveni în mod 
eficace încălcările dreptului Uniunii este 
necesar să se asigure faptul că potențialii 
avertizori pot cu ușurință și în deplină 
confidențialitate să aducă informațiile pe 
care le dețin la cunoștința autorităților 
competente relevante care sunt în măsură 
să investigheze și să remedieze problema, 
după caz.

(48) Pentru a detecta și a preveni în mod 
eficace încălcările dreptului Uniunii este 
necesar să se asigure faptul că potențialii 
avertizori pot cu ușurință, în mod anonim
și în deplină confidențialitate să aducă 
informațiile pe care le dețin la cunoștința 
autorităților competente relevante care sunt 
în măsură să investigheze și să remedieze 
problema, după caz.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Acțiunile subsecvente și feedbackul 
ar trebui să aibă loc într-un interval de timp 
rezonabil; acest lucru este justificat de 
necesitatea de a aborda prompt problema 

(50) Acțiunile subsecvente și feedbackul 
ar trebui să aibă loc într-un interval de timp 
rezonabil; acest lucru este justificat de 
necesitatea de a aborda prompt problema 
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care poate face obiectul raportării, precum 
și de a evita divulgările inutile de 
informații. Intervalul de timp menționat nu 
ar trebui să depășească trei luni, dar ar 
putea fi prelungit la șase luni, atunci când 
acest lucru este necesar ca urmare a unor 
circumstanțe specifice cazului, în special 
datorită naturii și complexității obiectului 
raportării, care poate necesita o anchetă 
îndelungată.

care poate face obiectul raportării. 
Intervalul de timp menționat nu ar trebui să 
depășească trei luni, dar ar putea fi 
prelungit la șase luni, atunci când acest 
lucru este necesar ca urmare a unor 
circumstanțe specifice cazului, în special 
datorită naturii și complexității obiectului 
raportării, care poate necesita o anchetă 
îndelungată.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Persoanele care intenționează să 
raporteze ar trebui să fie în măsură să ia o 
decizie în cunoștință de cauză cu privire la 
oportunitatea, modalitatea și momentul 
raportării. Prin urmare, autoritățile 
competente ar trebui să divulge și să pună 
la dispoziția publicului larg informații ușor 
accesibile cu privire la canalele de 
raportare disponibile pentru comunicarea 
cu autoritățile competente, cu privire la 
procedurile aplicabile și la membrii 
specializați ai personalului din cadrul 
acestor autorități. Toate informațiile 
privind raportările ar trebui să fie 
transparente, ușor de înțeles și fiabile, 
pentru a promova și a nu descuraja 
raportarea.

(54) Persoanele care intenționează să 
raporteze ar trebui să fie în măsură să ia o 
decizie în cunoștință de cauză cu privire la 
oportunitatea, modalitatea și momentul 
raportării. Prin urmare, autoritățile 
competente ar trebui să divulge și să pună 
la dispoziția publicului larg informații ușor 
accesibile cu privire la canalele de 
raportare disponibile pentru comunicarea 
cu autoritățile competente, cu privire la 
procedurile aplicabile și la membrii 
specializați ai personalului din cadrul 
acestor autorități. Toate informațiile 
privind raportările ar trebui să fie 
transparente, ușor de înțeles și fiabile, 
pentru a promova și a nu descuraja 
raportarea. Avertizorii potențiali ar trebui 
să aibă întotdeauna posibilitatea de a 
decide în mod liber dacă să utilizeze 
canale de raportare interne sau externe.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

asigure că se păstrează o evidență adecvată 
a tuturor raportărilor referitoare la 
încălcări, că fiecare raportare poate fi 
accesată în cadrul autorității competente și 
că informațiile primite prin intermediul 
raportărilor ar putea fi utilizate ca elemente 
de probă în cadrul acțiunilor de asigurare a 
respectării legii, după caz, cu respectarea, 
pe cât posibil, a confidențialității celui 
care semnalează încălcările respective..

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Protecția datelor cu caracter 
personal ale persoanei care efectuează 
raportarea și ale persoanei vizate este 
esențială pentru a evita tratamentul 
inechitabil sau prejudicierea reputației 
cauzate de divulgarea datelor cu caracter 
personal, în special a datelor care dezvăluie 
identitatea unei persoane vizate. Așadar, în 
conformitate cu cerințele prevăzute de 
Regulamentul (UE) 2016/679 privind 
protecția persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor, denumit în continuare și „RGPD”), 
autoritățile competente ar trebui să instituie 
proceduri adecvate de protecție a datelor 
axate în mod specific pe protecția 
persoanei care efectuează raportarea, a 
persoanei vizate și a oricărei persoane terțe 
menționate în raportare, care ar trebui să 
includă un sistem sigur în cadrul autorității 
competente, cu drepturi de acces limitate, 
acordate numai personalului autorizat.

(58) Protecția datelor cu caracter 
personal ale persoanei care efectuează 
raportarea și ale persoanei vizate, precum 
și a confidențialității informațiilor, este 
esențială pentru a evita tratamentul 
inechitabil, orice hărțuire sau intimidare
sau prejudicierea reputației cauzate de 
divulgarea datelor cu caracter personal, în 
special a datelor care dezvăluie identitatea 
unei persoane vizate. Așadar, în 
conformitate cu cerințele prevăzute de 
Regulamentul (UE) 2016/679 privind 
protecția persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor, denumit în continuare și „RGPD”), 
autoritățile competente ar trebui să instituie 
proceduri adecvate de protecție a datelor 
axate în mod specific pe protecția 
persoanei care efectuează raportarea, a 
persoanei vizate și a oricărei persoane terțe 
menționate în raportare, care ar trebui să 
includă un sistem sigur în cadrul autorității 
competente, cu drepturi de acces limitate, 
acordate numai personalului autorizat.

Amendamentul 45
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Propunere de directivă
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Revizuirea în mod regulat a 
procedurilor autorităților competente și 
schimbul de bune practici între acestea ar 
trebui să garanteze că aceste proceduri sunt 
adecvate și, prin urmare, își îndeplinesc 
scopul.

(59) Revizuirea în mod regulat a 
procedurilor autorităților competente și 
schimbul de bune practici între acestea, 
inclusiv recomandările organizațiilor 
societății civile, ar trebui să garanteze că 
aceste proceduri sunt adecvate și, prin 
urmare, își îndeplinesc scopul.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Pentru a beneficia de protecție, 
persoanele care efectuează raportarea ar 
trebui să creadă în mod rezonabil, prin 
prisma circumstanțelor și a informațiilor de 
care dispun în momentul raportării, că 
aspectele pe care le raportează sunt 
adevărate. Această convingere rezonabilă 
ar trebui să fie prezumată până la proba 
contrarie. Aceasta este o garanție esențială 
împotriva unor raportări răuvoitoare și 
neserioase sau abuzive, asigurându-se
faptul că persoanele care raportează 
intenționat și cu bună știință informații 
greșite sau înșelătoare nu beneficiază de 
protecție. În același timp, prin acest 
demers, se asigură faptul că protecția nu 
este pierdută atunci când persoana care 
efectuează raportarea a prezentat informații 
inexacte cu bună-credință. În mod similar, 
persoanele care efectuează raportarea ar 
trebui să aibă dreptul la protecție în temeiul 
prezentei directive în cazul în care au 
motive întemeiate de a crede că 
informațiile raportate se încadrează în 
domeniul său de aplicare.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 47
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Propunere de directivă
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Cerința referitoare la utilizarea pe 
niveluri a canalelor de raportare, ca 
regulă generală, este necesară pentru a 
garanta că informațiile ajung la persoanele 
care pot contribui la soluționarea eficace și 
timpurie a riscurilor la adresa interesului 
public, precum și pentru a preveni 
prejudicierea nejustificată a reputației ca 
urmare a divulgării de informații. În 
același timp, sunt necesare unele excepții 
de la aplicarea acestei cerințe, menite să îi 
permită persoanei care efectuează 
raportarea să aleagă cel mai adecvat canal, 
în funcție de circumstanțele individuale ale 
fiecărui caz. În plus, este necesar să se 
protejeze divulgarea de informații, ținând 
seama de unele principii democratice, și 
anume transparența și responsabilitatea, 
drepturile fundamentale precum libertatea 
de exprimare și libertatea mass-mediei, 
asigurându-se totodată un echilibru între 
interesul angajatorilor de a-și administra 
organizațiile și de a-și proteja interesele și 
interesul publicului de a fi apărat de orice 
prejudiciu, în conformitate cu criteriile 
dezvoltate în jurisprudența Curții 
Europene a Drepturilor Omului57 .

(61) Utilizarea diferitelor canale de 
raportare este necesară pentru a garanta că 
informațiile ajung la persoanele care pot 
contribui la soluționarea eficace și timpurie 
a riscurilor la adresa interesului public. În 
același timp, sunt necesare unele norme 
referitoare la aplicarea acestei cerințe, 
menite să îi permită persoanei care 
efectuează raportarea să aleagă cel mai 
adecvat canal, în funcție de circumstanțele 
individuale ale fiecărui caz. În plus, este 
necesar să se protejeze divulgarea de 
informații, ținând seama de unele principii 
democratice, și anume transparența și 
responsabilitatea, drepturile fundamentale 
precum libertatea de exprimare și libertatea 
mass-mediei.

_________________

57 Unul dintre criteriile necesare pentru a 
determina dacă represaliile împotriva 
avertizorilor care divulgă informații 
interferează cu libertatea de exprimare 
într-un mod care nu este necesar într-o 
societate democratică este întrebarea dacă 
persoanele care au divulgat informațiile 
respective au avut la dispoziție canale 
alternative pentru a efectua aceste 
divulgări; a se vedea, de exemplu, cauza 
Guja/Moldova [GC], nr. 14277/04, CEDO 
2008.

Amendamentul 48
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Propunere de directivă
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(62) Persoanele care efectuează 
raportarea pot să utilizeze mai întâi 
canalele interne pe care le au la dispoziție 
și să transmită raportarea angajatorului lor.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) În alte cazuri, nu se poate aștepta în 
mod rezonabil ca respectivele canale 
interne să funcționeze corespunzător, de 
exemplu, atunci când persoanele care 
efectuează raportarea au motive întemeiate 
de a crede că vor suferi represalii legate de 
raportare; că nu li se va proteja 
confidențialitatea; că persoana care deține 
responsabilitatea ultimă în contextul 
profesional este implicată în încălcare; că o 
astfel de încălcare ar putea fi disimulată; că 
elementele de probă pot fi disimulate sau 
distruse; că eficacitatea acțiunilor de 
investigație ale autorităților competente ar 
putea fi periclitată sau că se impun acțiuni 

(63) În alte cazuri, nu se poate aștepta în 
mod rezonabil ca respectivele canale 
interne să funcționeze corespunzător, de 
exemplu, atunci când persoanele care 
efectuează raportarea au motive întemeiate 
de a crede că vor suferi represalii legate de 
raportare; că nu li se va proteja 
confidențialitatea sau că raportul anonim 
nu va fi investigat; că persoana care deține 
responsabilitatea ultimă în contextul 
profesional este implicată în încălcare; că o 
astfel de încălcare ar putea fi disimulată; că 
elementele de probă pot fi disimulate sau 
distruse; că eficacitatea acțiunilor de 
investigație ale autorităților competente ar 
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urgente (de exemplu, din cauza riscului 
iminent al unui pericol substanțial și 
specific pentru viața, sănătatea și siguranța 
persoanelor sau a mediului înconjurător). 
În toate aceste cazuri, persoanele care 
efectuează raportări externe către 
autoritățile competente și, după caz, către 
organismele, oficiile sau agențiile Uniunii 
sunt protejate. În plus, trebuie să se acorde 
protecție și în cazurile în care dreptul 
Uniunii permite persoanei care efectuează 
raportarea să raporteze direct autorităților 
naționale competente sau organismelor, 
oficiilor ori agențiilor Uniunii, de exemplu 
în contextul fraudei împotriva bugetului 
Uniunii, al prevenirii și al depistării spălării 
banilor, precum și în contextul finanțării 
terorismului sau în domeniul serviciilor 
financiare.

putea fi periclitată sau că se impun acțiuni 
urgente (de exemplu, din cauza riscului 
iminent al unui pericol substanțial și 
specific pentru viața, sănătatea și siguranța 
persoanelor sau a mediului înconjurător). 
În toate aceste cazuri, persoanele care 
efectuează raportări externe către 
autoritățile competente și, după caz, către 
organismele, oficiile sau agențiile Uniunii 
sunt protejate, iar rapoartele anonime se 
examinează dacă sunt susținute de probe. 
În plus, trebuie să se acorde protecție și în 
cazurile în care dreptul Uniunii permite 
persoanei care efectuează raportarea să 
raporteze direct autorităților naționale 
competente sau organismelor, oficiilor ori 
agențiilor Uniunii, de exemplu în contextul 
fraudei împotriva bugetului Uniunii, al 
prevenirii și al depistării spălării banilor, 
precum și în contextul finanțării 
terorismului sau în domeniul serviciilor 
financiare.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Persoanele care divulgă direct 
informații ar trebui, de asemenea, să 
beneficieze de protecție în cazurile în care 
o încălcare rămâne netratată (de exemplu, 
nu a fost evaluată sau investigată în mod 
corect sau nu au fost luate măsuri de 
remediere), în pofida faptului că încălcarea 
respectivă a fost raportată intern sau extern, 
în urma utilizării pe niveluri a canalelor 
disponibile; sau în cazurile în care 
persoanele care efectuează raportarea au 
motive întemeiate de a crede că există o 
coluziune între autorul încălcării și 
autoritatea competentă, că elementele de 
probă pot fi disimulate sau distruse ori că 
eficacitatea acțiunilor de investigație ale 
autorităților competente ar putea să fie 
periclitată; ori în cazurile în care există un 

(64) Persoanele care divulgă direct 
informații ar trebui, de asemenea, să 
beneficieze de protecție dacă există un 
interes public superior în a fi informat 
direct sau în cazurile în care o încălcare 
rămâne netratată (de exemplu, nu a fost 
evaluată sau investigată în mod corect sau 
nu au fost luate măsuri de remediere), în 
pofida faptului că încălcarea respectivă a 
fost raportată intern sau extern, în urma 
utilizării pe niveluri a canalelor 
disponibile; sau în cazurile în care 
persoanele care efectuează raportarea au 
motive întemeiate de a crede că există o 
coluziune între autorul încălcării și 
autoritatea competentă, că elementele de 
probă pot fi disimulate sau distruse ori că 
eficacitatea acțiunilor de investigație ale 
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pericol iminent și evident pentru interesul 
public sau un risc de daune ireversibile, 
inclusiv, printre altele, vătămarea 
integrității fizice.

autorităților competente ar putea să fie 
periclitată; ori în cazurile în care există un 
pericol iminent și evident pentru interesul 
public sau un risc de daune ireversibile, 
inclusiv, printre altele, vătămarea 
integrității fizice.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) Persoanele care efectuează 
raportarea ar trebui să fie protejate 
împotriva tuturor formelor de represalii, 
indiferent dacă sunt directe sau indirecte, 
pe care le-ar putea aplica angajatorul sau 
clientul/destinatarul serviciilor și 
persoanele care lucrează sau acționează în 
numele acestuia din urmă, inclusiv colegii 
și cadrele de conducere din aceeași 
organizație sau din alte organizații cu care 
persoana care efectuează raportarea este în 
contact în contextul activităților sale 
profesionale, situații în care represaliile 
sunt recomandate sau tolerate de către 
persoana vizată. Ar trebui să se acorde 
protecție împotriva măsurilor de retorsiune 
luate față de însăși persoana care 
efectuează raportarea, precum și împotriva 
măsurilor de retorsiune care pot fi luate 
față de entitatea juridică pe care aceasta o 
reprezintă, cum ar fi refuzul de a presta 
servicii, includerea pe lista neagră sau 
boicotarea afacerilor. Represaliile indirecte 
includ și acțiunile întreprinse împotriva 
rudelor persoanei care efectuează 
raportarea, care se află, de asemenea, într-
un raport profesional cu angajatorul acestei 
persoane, sau acțiunile împotriva 
clientului/destinatarului serviciilor și a 
reprezentanților lucrătorilor care au oferit 
sprijin persoanei care efectuează 
raportarea.

(65) Persoanele sau intermediarii care 
efectuează raportarea ar trebui să fie 
protejate împotriva tuturor formelor de 
represalii, indiferent dacă sunt directe sau 
indirecte, pe care le-ar putea aplica 
angajatorul sau clientul/destinatarul 
serviciilor și persoanele care lucrează sau 
acționează în numele acestuia din urmă, 
inclusiv colegii și cadrele de conducere din 
aceeași organizație sau din alte organizații 
cu care persoana care efectuează raportarea 
este în contact în contextul activităților sale 
profesionale, situații în care represaliile 
sunt recomandate sau tolerate de către 
persoana vizată. Ar trebui să se acorde 
protecție împotriva măsurilor de retorsiune 
luate față de însăși persoana care 
efectuează raportarea, precum și împotriva 
măsurilor de retorsiune care pot fi luate 
față de entitatea juridică pe care aceasta o 
reprezintă, cum ar fi refuzul de a presta 
servicii, includerea pe lista neagră sau 
boicotarea afacerilor. Persoanele fizice sau 
juridice care au o legătură strânsă cu 
persoana care efectuează raportarea ar 
trebui, de asemenea, să beneficieze de 
protecție împotriva represaliilor, 
indiferent de natura activităților și de 
faptul că acestea sunt remunerate sau 
neremunerate. Represaliile indirecte 
includ și acțiunile întreprinse împotriva 
rudelor persoanei care efectuează 
raportarea, care se află, de asemenea, într-
un raport profesional cu angajatorul acestei 
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persoane, sau acțiunile împotriva 
clientului/destinatarului serviciilor și a 
reprezentanților lucrătorilor care au oferit 
sprijin persoanei care efectuează 
raportarea. De asemenea, ar trebui să se 
acorde protecție în cazul unor represalii 
directe și/sau indirecte din partea unor 
terți.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Potențialii avertizori care nu sunt 
siguri de modalitatea de raportare sau care 
nu au certitudinea că vor fi protejați, pot fi, 
în cele din urmă, descurajați să efectueze 
raportări. Statele membre ar trebui să se
asigure că informațiile relevante sunt ușor 
de înțeles și accesibile publicului larg. Ar 
trebui să se ofere consiliere individuală, 
imparțială și confidențială, cu titlu gratuit, 
de exemplu pentru a determina dacă 
informațiile în cauză sunt acoperite de 
normele aplicabile privind protecția 
avertizorilor, pentru a stabili cel mai 
potrivit canal de raportare care poate fi 
utilizat și procedurile alternative care sunt 
disponibile în cazul în care informațiile nu 
sunt acoperite de normele aplicabile 
(„semnalizare”). Accesul la o astfel de 
consiliere poate contribui la asigurarea 
faptului că raportările sunt transmise prin 
canalele adecvate, în mod responsabil, și că 
încălcările și neregulile sunt detectate în 
timp util sau sunt chiar împiedicate.

(67) Potențialii avertizori care nu sunt 
siguri de modalitatea de raportare sau care 
nu au certitudinea că vor fi protejați, pot fi, 
în cele din urmă, descurajați să efectueze 
raportări. Statele membre ar trebui să se 
asigure că informațiile relevante sunt ușor 
de înțeles și accesibile publicului larg și să 
susțină eforturile organizațiilor societății 
civile care oferă aceste informații. Ar 
trebui să se ofere consiliere individuală, 
imparțială și confidențială, cu titlu gratuit, 
de exemplu pentru a determina dacă 
informațiile în cauză sunt acoperite de 
normele aplicabile privind protecția 
avertizorilor, pentru a stabili cel mai 
potrivit canal de raportare care poate fi 
utilizat și procedurile alternative care sunt 
disponibile în cazul în care informațiile nu 
sunt acoperite de normele aplicabile 
(„semnalizare”). Accesul la o astfel de 
consiliere poate contribui la asigurarea 
faptului că raportările sunt transmise prin 
canalele adecvate, în mod responsabil, și că 
încălcările și neregulile sunt detectate în 
timp util sau sunt chiar împiedicate.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Considerentul 69
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(69) Nu ar trebui să fie posibil să se 
renunțe la drepturile și la obligațiile 
stabilite de prezenta directivă prin mijloace 
contractuale. Nu se pot invoca obligațiile 
legale sau contractuale ale persoanelor 
fizice, cum ar fi clauzele de loialitate 
stipulate în contracte sau acordurile de 
confidențialitate/nedivulgare, drept motiv 
pentru a-i împiedica pe lucrători să 
efectueze raportări, pentru a le refuza 
protecția sau pentru a-i penaliza că au 
efectuat raportări. În același timp, prezenta 
directivă nu ar trebui să aducă atingere 
protecției privilegiului juridic profesional 
și a oricărui alt privilegiu profesional, 
astfel cum se prevede în legislația 
națională.

(69) Nu ar trebui să fie posibil să se 
renunțe la drepturile și la obligațiile 
stabilite de prezenta directivă prin mijloace 
contractuale. Nu se pot invoca obligațiile 
legale sau contractuale ale persoanelor 
fizice, cum ar fi clauzele de loialitate 
stipulate în contracte sau acordurile de 
confidențialitate/nedivulgare, drept motiv 
pentru a împiedica persoanele să efectueze 
raportări, pentru a le refuza protecția sau 
pentru a-i penaliza că au efectuat raportări. 
În același timp, prezenta directivă nu ar 
trebui să aducă atingere protecției 
privilegiului juridic profesional și a 
oricărui alt privilegiu profesional, astfel 
cum se prevede în legislația națională.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Considerentul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

(71) Dincolo de interdicția explicită a 
represaliilor prevăzută de lege, este esențial 
ca persoanele care efectuează raportări și 
care suferă represalii să aibă acces la căi de 
atac. Măsura reparatorie potrivită în fiecare 
caz va fi determinată de tipul de represalii 
suferite. Aceasta poate lua forma unor 
acțiuni de reabilitare (de exemplu, în cazul 
concedierii, al transferului sau al 
retrogradării ori în cazul blocării formării 
sau a promovării) sau a unor acțiuni de 
reabilitare a unui permis, a unei licențe sau 
a unui contract anulat; a unor compensații 
pentru pierderile financiare actuale și 
viitoare (pentru pierderea salariului din 
trecut, dar și pentru pierderea viitoare de 
venit și pentru costurile legate de 
schimbarea profesiei); a unor compensații 
pentru alte prejudicii economice suferite, 
cum ar fi cheltuielile judiciare și costurile 
aferente tratamentului medical, precum și 

(71) Dincolo de interdicția explicită a 
represaliilor prevăzută de lege, este esențial 
ca persoanele care efectuează raportări și 
care suferă represalii să aibă acces la căi de 
atac. Măsura reparatorie potrivită în fiecare 
caz va fi determinată de tipul de represalii 
suferite. Aceasta poate lua forma unor 
acțiuni de reabilitare (de exemplu, în cazul 
concedierii, al transferului sau al 
retrogradării ori în cazul blocării formării 
sau a promovării) sau a unor acțiuni de 
reabilitare a unui permis, a unei licențe sau 
a unui contract anulat; a unor compensații 
pentru pierderile financiare actuale și 
viitoare (pentru pierderea salariului din 
trecut, dar și pentru pierderea viitoare de 
venit și pentru costurile legate de 
schimbarea profesiei); a unor compensații 
pentru alte prejudicii economice suferite, 
cum ar fi cheltuielile judiciare și costurile 
aferente tratamentului medical și 
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pentru daune imateriale (durere și 
suferință).

psihologic, precum și pentru daune 
imateriale (durere și suferință).

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) Cheltuielile juridice relevante pot 
reprezenta un cost semnificativ pentru 
persoanele care efectuează raportarea și 
care contestă în justiție măsurile de 
represalii luate împotriva lor. Chiar dacă, la 
încheierea procedurilor, persoanele în 
cauză ar putea recupera cheltuielile 
respective, s-ar putea să nu fie în măsură să 
le acopere la începutul procedurilor, în 
special dacă sunt în șomaj și sunt incluse 
pe lista neagră. Asistența pentru 
procedurile judiciare penale, acordată în 
special în conformitate cu dispozițiile 
Directivei (UE) 2016/1919 a Parlamentului 
European și a Consiliului59, și, în sens mai 
larg, sprijinul acordat celor care se 
confruntă cu nevoi financiare grave ar 
putea fi esențiale, în anumite cazuri,
pentru asigurarea respectării eficace a 
drepturilor lor la protecție.

(75) Cheltuielile juridice relevante pot 
reprezenta un cost semnificativ pentru 
persoanele care efectuează raportarea și 
care contestă în justiție măsurile de 
represalii luate împotriva lor. Chiar dacă, la 
încheierea procedurilor, persoanele în 
cauză ar putea recupera cheltuielile 
respective, s-ar putea să nu fie în măsură să 
le acopere la începutul procedurilor, în 
special dacă sunt în șomaj și sunt incluse 
pe lista neagră. Asistența pentru 
procedurile judiciare penale, acordată în 
special în conformitate cu dispozițiile 
Directivei (UE) 2016/1919 a Parlamentului 
European și a Consiliului59, și, în sens mai 
larg, sprijinul acordat celor care se 
confruntă cu nevoi financiare grave sunt
esențiale pentru asigurarea respectării 
eficace a drepturilor lor la protecție.

_________________ _________________

59 Directiva 2016/1919/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 octombrie 
2016 privind asistența juridică gratuită 
pentru persoanele suspectate și persoanele 
acuzate în cadrul procedurilor penale și 
pentru persoanele căutate în cadrul 
procedurilor privind mandatul european de 
arestare (JO L 297, 4.11.2016, p. 1).

59 Directiva 2016/1919/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 octombrie 
2016 privind asistența juridică gratuită 
pentru persoanele suspectate și persoanele 
acuzate în cadrul procedurilor penale și 
pentru persoanele căutate în cadrul 
procedurilor privind mandatul european de 
arestare (JO L 297, 4.11.2016, p. 1).

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Considerentul 80

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

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

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Considerentul 81

Textul propus de Comisie Amendamentul

(81) În conformitate cu articolul 26 
alineatul (2) din TFUE, piața internă 
trebuie să cuprindă un spațiu fără frontiere 
interne, în cadrul căruia este asigurată 
circulația liberă și sigură a bunurilor și a 
serviciilor. Piața internă ar trebui să le 
ofere cetățenilor Uniunii o valoare 
adăugată, asigurând o mai bună calitate și 
siguranță a bunurilor și a serviciilor, 
standarde înalte de sănătate publică și 
protecție a mediului, precum și libera 
circulație a datelor cu caracter personal. 
Prin urmare, articolul 114 din TFUE este 
temeiul juridic adecvat pentru adoptarea 
măsurilor necesare pentru instituirea și 
funcționarea pieței interne. În afara 
articolului 114 din TFUE, prezenta 
directivă ar trebui să aibă temeiuri juridice 
specifice suplimentare pentru a acoperi 
domeniile care se întemeiază pe articolele 
16, 33, 43, 50, pe articolul 53 alineatul (1), 
pe articolele 62, 91, 100, 103, 109, 168, 
169 și 207 din TFUE și pe articolul 31 din 
Tratatul Euratom pentru adoptarea de 
măsuri la nivelul Uniunii. Întrucât prezenta 
directivă vizează, de asemenea, asigurarea 
unei mai bune protecții a intereselor 
financiare ale Uniunii, articolul 325 
alineatul (4) din TFUE ar trebui să fie 
inclus ca temei juridic.

(81) În conformitate cu articolul 26 
alineatul (2) din TFUE, piața internă 
trebuie să cuprindă un spațiu fără frontiere 
interne, în cadrul căruia este asigurată 
circulația liberă și sigură a bunurilor și a 
serviciilor. Piața internă ar trebui să le 
ofere cetățenilor Uniunii o valoare 
adăugată, asigurând o mai bună calitate și 
siguranță a bunurilor și a serviciilor, 
standarde înalte de sănătate publică și 
protecție a mediului, precum și libera 
circulație a datelor cu caracter personal. 
Prin urmare, articolul 114 din TFUE este 
temeiul juridic adecvat pentru adoptarea 
măsurilor necesare pentru instituirea și 
funcționarea pieței interne. În afara 
articolului 114 din TFUE, prezenta 
directivă ar trebui să aibă temeiuri juridice 
specifice suplimentare pentru a acoperi 
domeniile care se întemeiază pe articolele 
9, 10, 11, 12, 15, 16, 33, 43, 50, pe 
articolul 53 alineatul (1), pe articolele 62, 
91, 100, 103, 109, 168, 169, 207 și 352 din 
TFUE și pe articolul 31 din Tratatul 
Euratom pentru adoptarea de măsuri la 
nivelul Uniunii. Întrucât prezenta directivă 
vizează, de asemenea, asigurarea unei mai 
bune protecții a intereselor financiare ale 
Uniunii, articolul 325 alineatul (4) din 
TFUE ar trebui să fie inclus ca temei 
juridic.
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Amendamentul 58
Propunere de directivă
Considerentul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Considerentul 85

Textul propus de Comisie Amendamentul

(85) Prezenta directivă respectă 
drepturile fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute, în special, de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În consecință, prezenta directivă 
trebuie să fie pusă în aplicare în 

(85) Prezenta directivă respectă 
drepturile fundamentale și principiile
recunoscute, în special, de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. În 
consecință, prezenta directivă trebuie să fie 
pusă în aplicare în conformitate cu aceste 
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conformitate cu aceste drepturi și principii. 
În special, prezenta directivă urmărește să 
asigure respectarea deplină a libertății de 
exprimare și de informare, a dreptului la 
protecția datelor cu caracter personal, a 
libertății de a desfășura o activitate 
comercială, a dreptului la un nivel ridicat 
de protecție a consumatorilor, a dreptului la 
o cale de atac eficace și a dreptului la 
apărare.

drepturi și principii, prin asigurarea 
respectării depline, printre altele, a 
libertății de exprimare și de informare, a 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, a libertății de a desfășura o 
activitate comercială, a dreptului la un 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor, 
a dreptului la condiții de muncă echitabile 
și corecte, a dreptului la un nivel ridicat 
de protecție a sănătății umane, a dreptului 
la un nivel ridicat de protecție a mediului, 
a dreptului la o bună administrare, a 
dreptului la o cale de atac eficientă și a 
dreptului la apărare.

Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Cu scopul de a îmbunătăți 
asigurarea respectării dreptului și a 
politicilor interne și ale Uniunii, prezenta 
directivă stabilește standarde comune 
minime pentru protecția persoanelor care 
informează cu privire la următoarele 
activități ilegale, abuzuri de drept sau orice 
abateri, daune sau amenințări la adresa 
interesului public:

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(i) achizițiile publice;

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

(iii) siguranța produselor;

(iv) securitatea transporturilor;

(v) protecția mediului;

(vi) securitatea nucleară;

(vii) siguranța alimentelor și a hranei 
pentru animale, sănătatea și bunăstarea 
animală;

(viii) sănătatea publică;

(ix) protecția consumatorului;

(x) protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal și securitatea rețelelor și 
a sistemelor informatice.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) încălcări referitoare la piața internă, 
astfel cum sunt menționate la articolul 26 
alineatul (2) din TFUE, referitoare la acte 
care încalcă normele privind impozitarea 
societăților sau la mecanismele al căror 
scop este obținerea unui avantaj fiscal ce 
contravine obiectului sau scopului 
legislației în vigoare privind impozitarea 
societăților.

d) încălcări referitoare la piața internă, 
astfel cum sunt menționate la articolul 26 
alineatul (2) din TFUE, referitoare mai ales 
la acte care încalcă normele privind 
impozitarea societăților sau la mecanismele 
al căror scop este obținerea unui avantaj 
fiscal ce contravine obiectului sau scopului 
legislației în vigoare privind impozitarea 
societăților.

Amendamentul 63

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

da) toate celelalte sectoare în care 
interesul public a fost prejudiciat sau în 
care a fost încălcată legislația europeană.
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Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

a) persoanele cu statut de lucrător sau 
fost lucrător, în sensul articolului 45 din 
TFUE, astfel cum a fost interpretat de 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene,
indiferent dacă sunt sau nu remunerate;

Amendamentul 66

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

da) angajații Uniunii Europene, 
conform definiției din Statutul 
funcționarilor UE;

Amendamentul 67

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

db) consultanții, stagiarii, studenții 
lucrători, lucrătorii temporari și foștii 
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angajați;

Amendamentul 68

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

dc) ziariștii de investigație;

Amendamentul 69

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

dd) persoanele care sunt sau au fost în 
contact cu organizațiile.

Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 71

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

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

Amendamentul 72

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Prezenta directivă se aplică, de 
asemenea, persoanelor care facilitează 
raportarea, cum ar fi intermediarii și 
orice persoană fizică sau juridică
implicată în mod obișnuit sau în mediul 
profesional în colectarea și diseminarea 
informațiilor către public printr-un mijloc 
de comunicare de masă.

Amendamentul 73

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Prezenta directivă se aplică, de 
asemenea, persoanei juridice și fizice 
asociate cu persoana care efectuează 
raportarea, dacă persoana fizică sau 
juridică face dovada că a suferit un 
prejudiciu datorită legăturii sale cu 
persoana care efectuează raportarea.

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. Prezenta directivă se aplică 
funcționarilor, celorlalți agenți și 
stagiarilor care lucrează în instituțiile, 
agențiile și organismele Uniunii 
Europene.

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) „încălcări” înseamnă activități 
ilegale reale sau potențiale sau abuzarea de 
dreptul Uniunii;

Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „raportare” înseamnă furnizarea de 
informații referitoare la o încălcare ce s-a 
produs sau este probabil să se producă în 
organizația în care lucrează sau a lucrat 
persoana care efectuează raportarea sau 

(5) „raportare” înseamnă furnizarea, de
bună credință, a unor informații 
referitoare la o încălcare ce s-a produs sau 
este probabil să se producă;
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în altă organizație cu care aceasta este 
sau a fost în contact prin intermediul 
activității sale;

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) „intermediar” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care 
facilitează raportarea sau divulgarea;

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „context profesional” înseamnă 
activități profesionale actuale sau 
anterioare în sectorul public sau privat prin 
care, indiferent de natura lor, persoanele 
pot obține informații cu privire la încălcări
și în care aceste persoane pot suferi 
represalii în cazul în care raportează 
informațiile respective;

(10) „context profesional” înseamnă 
activități profesionale actuale sau 
anterioare în sectorul public sau privat prin 
care, indiferent de natura lor, persoanele 
pot obține informații cu privire la încălcări;

Amendamentul 81
Propunere de directivă
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Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) „represalii” înseamnă orice acțiune 
sau omisiune reală sau potențială, 
determinată de raportarea internă, 
raportarea sau divulgarea externă, care 
provoacă sau poate provoca prejudicii 
nejustificate persoanei care efectuează
raportarea, membrilor familiei sale, 
rudelor acesteia și persoanelor care 
facilitează raportarea;

Amendamentul 82

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 83
Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) „date cu caracter personal” 
înseamnă orice informații privind o 
persoană fizică identificată sau 
identificabilă („persoană vizată”); o 
persoană fizică identificabilă este o 
persoană care poate fi identificată, direct 
sau indirect, în special prin referire la un 
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element de identificare, cum ar fi un 
nume, un număr de identificare, date de 
localizare, un identificator online, sau la 
unul sau mai multe elemente specifice, 
proprii identității sale fizice, fiziologice, 
genetice, psihice, economice, culturale 
sau sociale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679;

Amendamentul 84
Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) „prelucrare” înseamnă orice 
operațiune sau set de operațiuni efectuate 
asupra datelor cu caracter personal sau a 
seturilor de date cu caracter personal, cu 
sau fără utilizarea de mijloace 
automatizate, cum ar fi colectarea, 
înregistrarea, organizarea, structurarea, 
stocarea, adaptarea sau modificarea, 
extragerea, consultarea, utilizarea, 
dezvăluirea prin transmitere, diseminarea 
sau punerea la dispoziție în orice alt mod, 
alinierea sau combinarea, restricționarea, 
ștergerea sau distrugerea, , în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679;

Amendamentul 85

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 86

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Astfel de canale și proceduri le 
oferă angajaților entității respective 
posibilitatea de a efectua raportări. Ele pot 
permite altor persoane care sunt în contact 
cu entitatea respectivă în contextul 
activităților lor, menționate la articolul 2 
alineatul(1) literele(b), (c) și (d), să 
efectueze raportări.

Amendamentul 87

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

c) entități juridice private, de orice 
dimensiune, care își desfășoară activitatea 
în domeniul serviciilor financiare sau care 
sunt vulnerabile la spălarea banilor sau la 
finanțarea terorismului, astfel cum sunt 
reglementate în temeiul dreptului Uniunii;

Amendamentul 88

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

aa) instituțiile, agențiile și organismele 
Uniunii Europene;
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Amendamentul 89

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) municipalitățile cu peste 10 000 de 
locuitori;

c) municipalitățile;

Amendamentul 90

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

da) instituțiile, organismele, oficiile și 
agențiile Uniunii Europene înființate prin 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene sau Tratatul Euratom sau în 
temeiul acestora;

Amendamentul 91
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 92

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul
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e) informații clare și ușor accesibile 
privind procedurile și informații referitoare 
la modul și la condițiile în care raportările 
pot fi transmise extern autorităților 
competente în temeiul articolului 13 
alineatul (2) și, după caz, organismelor, 
oficiilor sau agențiilor Uniunii.

e) informații clare, transparente și 
ușor accesibile privind procedurile și 
informații referitoare la modul și la 
condițiile în care raportările pot fi 
transmise extern autorităților competente în 
temeiul articolului 13 alineatul (2) și, după 
caz, organismelor, oficiilor sau agențiilor 
Uniunii.

Amendamentul 93

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ea) confirmarea fără întârziere a 
primirii raportărilor scrise la adresa 
poștală sau electronică indicată de 
persoana care efectuează raportarea.

Amendamentul 94

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) raportări scrise, în format electronic 
sau pe suport de hârtie, care includ opțiuni 
pentru divulgarea anonimă, precum și 
pentru divulgarea de informații prin 
utilizarea de metode criptografice și/sau 
raportări orale prin intermediul unor linii 
telefonice, indiferent dacă conversațiile 
sunt înregistrate sau nu; în cazul în care 
conversația telefonică este înregistrată, 
este necesar acordul prealabil al 
persoanei care efectuează raportarea;

Amendamentul 95

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) canalele de raportare, inclusiv 
mecanismele digitale, precum și 
acordurile instituționale prevăd divulgări 
sigure, securizate, confidențiale și 
anonime ale informațiilor.

Amendamentul 97

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre desemnează 
autoritățile competente să primească și să 
trateze raportările.

1. Statele membre desemnează 
autoritățile competente să primească și să 
trateze raportările. Aceasta include 
desemnarea unor autorități competente 
independente specifice, îndreptățite să 
primească și să trateze rapoarte cu privire 
la informații clasificate sau sensibile.

Amendamentul 98

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Curtea de Conturi Europeană și 



PE626.976v02-00 50/74 AD\1168257RO.docx

RO

Ombudsmanul European publică în 
fiecare an:

a) rapoarte speciale care conțin statistici 
și o evidență clară a cazurilor de 
avertizare identificate în cadrul 
instituțiilor europene;

b) monitorizarea instituțiilor în cauză în 
ceea ce privește cazurile semnalate, în 
conformitate cu dispozițiile stabilite;

c) rezultatul fiecărei anchete inițiate ca 
urmare a informațiilor primite de la 
avertizori;

d) măsurile de protecție a avertizorilor 
prevăzute în fiecare dintre cazuri.

Amendamentul 99
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

a) instituie canale externe de raportare 
independente și autonome, care sunt sigure, 
asigurând, totodată, confidențialitatea și 
permit divulgarea anonimă, pentru 
primirea și prelucrarea informațiilor 
furnizate de persoana care efectuează 
raportarea, indiferent de țara în care 
locuiește aceasta;

Amendamentul 100

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

b) oferă feedback persoanei care 
efectuează raportarea sau intermediarilor 
cu privire la acțiunile subsecvente 
raportării, într-un interval de timp 
rezonabil, care să nu depășească trei luni 
sau șase luni, în cazuri justificate 
corespunzător;
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Amendamentul 101

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

c) transmit informațiile conținute în 
raportare către organismele, oficiile sau 
agențiile competente ale Uniunii, după caz, 
asigurând totodată confidențialitatea 
și/sau anonimatul persoanei care 
efectuează raportarea, în vederea unor 
investigații aprofundate, dacă se prevede 
astfel în dreptul național sau în dreptul 
Uniunii.

Amendamentul 102

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. canalele de raportare, inclusiv 
mecanismele digitale, precum și 
acordurile instituționale prevăd divulgări 
sigure, securizate, confidențiale și 
anonime ale informațiilor.

Amendamentul 103

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 104

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

7 Proiectarea canalelor externe de 
raportare

7 Structura și funcționarea canalelor 
externe de raportare

Amendamentul 105
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) sunt concepute, stabilite și 
exploatate astfel încât să garanteze 
caracterul exhaustiv, integritatea și 
confidențialitatea informațiilor și să 
împiedice accesul membrilor personalului 
neautorizați ai autorității competente;

b) sunt concepute, stabilite și 
exploatate astfel încât să garanteze 
caracterul exhaustiv, integritatea și 
confidențialitatea informațiilor, inclusiv 
identitatea persoanei care efectuează 
raportarea, a intermediarilor, precum și a 
persoanei în cauză, să permită publicarea 
de informații anonime, precum și 
divulgarea de informații privind utilizarea 
unor metode criptografice și să împiedice 
accesul membrilor personalului 
neautorizați ai autorității competente;

Amendamentul 106

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

ca) garantează consiliere gratuită și 
independentă și asistență juridică 
persoanelor care raportează și 
intermediarilor.
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Amendamentul 107

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

c) întâlnirea față în față cu membrii 
specializați ai personalului autorității 
competente, în prezența unui reprezentant 
al sindicatului, al societății civile sau a 
reprezentantului său legal, dacă persoana 
care efectuează raportarea solicită acest 
lucru.

Amendamentul 108

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre instituie proceduri 
prin care se asigură că, în cazul în care o 
raportare este adresată inițial unei persoane 
care nu a fost desemnată ca fiind 
responsabilă de tratarea raportărilor, 
persoana respectivă se abține de la 
divulgarea oricăror informații prin care 
persoana care efectuează raportarea sau 
persoana vizată ar putea fi identificate.

4. Statele membre și instituțiile, 
agențiile și organismele UE instituie 
proceduri prin care se asigură că, în cazul 
în care o raportare este adresată inițial unei 
persoane care nu a fost desemnată ca fiind 
responsabilă de tratarea raportărilor, 
persoana respectivă se abține de la 
divulgarea oricăror informații prin care 
persoana care efectuează raportarea sau 
persoana vizată ar putea fi identificate.

Amendamentul 109

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

c) țin legătura cu persoana care 
efectuează raportarea și, ori de câte ori este 
oportun, cu persoanele care facilitează 
raportarea, cum ar fi intermediarii și 
jurnaliștii de investigație, în scopul 
informării acestora cu privire la evoluția și 
la rezultatul investigației.
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Amendamentul 110

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) modul în care autoritatea 
competentă îi poate solicita persoanei care 
efectuează raportarea să clarifice 
informațiile raportate sau să furnizeze 
informațiile suplimentare de care dispune;

a) modul în care autoritatea 
competentă îi poate solicita persoanei care 
efectuează raportarea sau intermediarului 
să clarifice informațiile raportate sau să 
furnizeze informațiile suplimentare de care 
dispune;

Amendamentul 111
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) regimul de confidențialitate 
aplicabil raportărilor, inclusiv o descriere 
detaliată a circumstanțelor în care datele 
confidențiale ale persoanei care efectuează 
raportarea pot fi divulgate.

c) regimul de confidențialitate 
aplicabil raportărilor și condițiile sale, 
inclusiv o descriere detaliată a 
circumstanțelor în care datele confidențiale 
ale persoanei care efectuează raportarea pot 
fi divulgate. același regim de 
confidențialitate și aceleași măsuri de 
protecție sunt aplicabile avertizorilor care 
au raportat inițial sub anonimat, dacă 
aceștia solicită astfel de măsuri.

Amendamentul 112

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Descrierea detaliată menționată la 
alineatul (1) litera (c) include cazurile 
excepționale în care confidențialitatea 
datelor cu caracter personal ar putea să nu 
fie asigurată, inclusiv cazurile în care 
divulgarea datelor este o obligație necesară 
și proporțională impusă de dreptul Uniunii 

2. Descrierea detaliată menționată la 
alineatul (1) litera (c) include cazurile 
excepționale în care confidențialitatea 
datelor cu caracter personal poate fi 
încălcată, inclusiv cazurile în care 
divulgarea datelor este o obligație necesară 
și proporțională impusă de dreptul Uniunii 
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sau de dreptul național în contextul 
investigațiilor sau al procedurilor judiciare 
ulterioare ori pentru a proteja libertățile 
altor persoane, și anume dreptul la apărare
al persoanei vizate, făcând, în fiecare caz, 
obiectul unor garanții adecvate prevăzute 
de dreptul Uniunii sau de dreptul național.

sau de dreptul național în contextul 
investigațiilor sau al procedurilor judiciare 
ulterioare ori pentru a proteja libertățile 
altor persoane, și anume dreptul la apărare, 
făcând, în fiecare caz, obiectul unor 
garanții adecvate prevăzute de dreptul 
Uniunii sau de dreptul național.

Amendamentul 113

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
competente publică pe site-urile lor web, 
într-o secțiune separată, ușor de identificat 
și de accesat, cel puțin următoarele 
informații:

Statele membre se asigură că autoritățile 
competente publică pe site-urile lor web, în 
cel puțin două limbi oficiale ale Uniunii 
Europene, într-o secțiune separată, ușor de 
identificat și de accesat, cel puțin 
următoarele informații:

Justificare

Există posibilitatea ca persoana care efectuează raportarea să nu știe limba oficială a 
statului membru în care își are reședința.

Amendamentul 114

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) condițiile în care persoanele care 
efectuează raportarea pot beneficia de 
protecție în temeiul prezentei directive;

a) condițiile în care persoanele care 
efectuează raportarea sau intermediarii pot 
beneficia de protecție în temeiul prezentei 
directive;

Amendamentul 115
Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

d) regimul de confidențialitate 
aplicabil raportărilor și, în special, 
informațiile legate de prelucrarea datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
articolul 13 din Regulamentul (UE) 
2016/679, cu articolul 13 din Directiva 
(UE) 2016/680 și cu articolul 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001, după caz

d) regimul de confidențialitate 
aplicabil raportărilor și, în special, 
informațiile legate de prelucrarea datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
articolul 5 și articolul 13 din Regulamentul 
(UE) 2016/679, cu articolul 13 din 
Directiva (UE) 2016/680 și cu articolul 11 
din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, după 
caz;

Amendamentul 116

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 117
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente păstrează evidența 
tuturor raportărilor primite.

1. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente păstrează evidența 
tuturor raportărilor primite. Rapoartele vor 
fi stocate pentru o perioadă care nu este 
mai lungă decât este necesar și este 
proporțională pentru procedura de 
raportare și se șterg de îndată ce această 
procedură este încheiată. Datele cu 
caracter personal cuprinse în aceste 
rapoarte sunt prelucrate în conformitate 
cu legislația europeană privind protecția 
datelor.

Amendamentul 118

Propunere de directivă
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Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritățile competente confirmă 
fără întârziere primirea raportărilor scrise 
la adresa poștală sau electronică indicată de 
persoana care efectuează raportarea, cu
excepția cazului în care persoana care 
efectuează raportarea solicită în mod 
explicit contrariul sau autoritatea 
competentă consideră, în mod rezonabil, că 
trimiterea unei confirmări de primire a unei 
raportări scrise ar periclita protecția 
identității persoanei care efectuează 
raportarea.

2. Autoritățile competente confirmă 
fără întârziere primirea raportărilor scrise 
la adresa poștală sau electronică indicată de 
persoana care efectuează raportarea sau de 
intermediar, cu excepția cazului în care 
acesta solicită în mod explicit contrariul 
sau autoritatea competentă consideră, în 
mod rezonabil, că trimiterea unei 
confirmări de primire a unei raportări 
scrise ar periclita protecția identității 
persoanei care efectuează raportarea sau a 
intermediarului.

Amendamentul 119

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care pentru raportare se 
utilizează o linie telefonică în care 
conversațiile sunt înregistrate, autoritatea 
competentă are dreptul, sub rezerva 
consimțământului persoanei care 
efectuează raportarea, de a documenta 
raportarea orală în unul dintre următoarele 
moduri:

În cazul în care pentru raportare se 
utilizează o linie telefonică în care 
conversațiile sunt înregistrate, autoritatea 
competentă are dreptul, sub rezerva 
consimțământului persoanei care 
efectuează raportarea sau al 
intermediarului, de a documenta 
raportarea orală în unul dintre următoarele 
moduri:

Amendamentul 120

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă îi oferă persoanei 
care efectuează raportarea posibilitatea de a 
verifica, de a rectifica și de a-și exprima 
acordul față de transcrierea convorbirii prin 
semnarea acesteia.

Autoritatea competentă îi oferă persoanei 
care efectuează raportarea sau 
intermediarului posibilitatea de a verifica, 
de a rectifica și de a-și exprima acordul 
față de transcrierea convorbirii prin 
semnarea acesteia.
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Amendamentul 121

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care pentru raportare se 
utilizează o linie telefonică în care 
conversațiile nu sunt înregistrate,
autoritatea competentă are dreptul de a 
documenta raportarea orală sub forma unui 
proces-verbal exact al convorbirii, întocmit 
de membrii specializați ai personalului. 
Autoritatea competentă îi oferă persoanei 
care efectuează raportarea posibilitatea de a
verifica, de a rectifica și de a-și exprima 
acordul față de procesul-verbal prin 
semnarea acestuia.

4. În cazul în care pentru raportare se 
utilizează o linie telefonică în care 
conversațiile nu sunt înregistrate, 
autoritatea competentă are dreptul de a 
documenta raportarea orală sub forma unui 
proces-verbal exact al convorbirii, întocmit 
de membrii specializați ai personalului. 
Autoritatea competentă îi oferă persoanei 
care efectuează raportarea sau 
intermediarului posibilitatea de a verifica, 
de a rectifica și de a-și exprima acordul 
față de procesul-verbal prin semnarea 
acestuia.

Amendamentul 122

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o persoană solicită o 
întâlnire cu membrii specializați ai 
personalului autorității competente în 
materie de raportare în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (2) litera (c), 
autoritățile competente se asigură că, sub 
rezerva consimțământului persoanei care 
efectuează raportarea, se păstrează o 
evidență completă și exactă a întâlnirii într-
o formă durabilă și accesibilă. Autoritatea 
competentă are dreptul de a documenta 
evidența întâlnirii în unul dintre 
următoarele moduri:

În cazul în care o persoană solicită o 
întâlnire cu membrii specializați ai 
personalului autorității competente în 
materie de raportare în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (2) litera (c), 
autoritățile competente se asigură că, sub 
rezerva consimțământului persoanei care 
efectuează raportarea sau al 
intermediarului, se păstrează o evidență 
completă și exactă a întâlnirii într-o formă 
durabilă și accesibilă. Autoritatea 
competentă are dreptul de a documenta 
evidența întâlnirii în unul dintre 
următoarele moduri:

Amendamentul 123
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă îi oferă persoanei 
care efectuează raportarea posibilitatea de a 
verifica, de a rectifica și de a-și exprima 
acordul față de procesul-verbal al întâlnirii 
prin semnarea acestuia.

Autoritatea competentă îi oferă persoanei 
care efectuează raportarea sau 
intermediarului posibilitatea de a verifica, 
de a rectifica și de a-și exprima acordul 
față de procesul-verbal al întâlnirii prin 
semnarea acestuia.

Amendamentul 124
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Autoritatea competentă 
informează în fiecare caz persoana care 
efectuează raportarea cu privire la 
circumstanțele descrise la articolul 9 
alineatul (1) litera (c), în cazul în care 
acestea au loc, și transmite persoanei care 
efectuează raportarea o justificare scrisă 
pentru divulgarea datelor confidențiale. 
Persoanei care efectuează raportarea i se 
oferă posibilitatea de a verifica, de a 
rectifica și de a-și exprima acordul, dacă 
aceste circumstanțe au loc.

Amendamentul 125

Propunere de directivă
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condițiile pentru protecția persoanelor care 
efectuează raportarea

Condițiile pentru protecția persoanelor care 
efectuează raportarea și a intermediarilor

Amendamentul 126

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 127

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. O persoană care raportează extern 
sau intern beneficiază de protecție în 
temeiul prezentei directive.

Amendamentul 128

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 129

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

e) persoana a avut motive întemeiate 
să creadă că utilizarea canalelor interne de 
raportare ar putea compromite eficacitatea 

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

represalii sau ar putea compromite
eficacitatea acțiunilor de investigație ale 
autorităților competente sau dacă 
utilizarea canalului intern a avut anterior 
drept rezultat represalii sau a compromis
eficacitatea acțiunilor de investigație ale 
autorităților competente;

Amendamentul 130

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. O persoană care efectuează 
raportări către organismele, oficiile sau 
agențiile relevante ale Uniunii cu privire la 
încălcări care intră în domeniul de aplicare 
al prezentei directive beneficiază de 
protecție, astfel cum se prevede în prezenta 
directivă, în aceleași condiții ca o persoană 
care raportează extern, în conformitate cu 
condițiile stabilite la alineatul (2).

3. O persoană care efectuează 
raportări către organismele, oficiile, 
oficialii aleși sau agențiile relevante ale 
Uniunii cu privire la încălcări care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
beneficiază de protecție, astfel cum se 
prevede în prezenta directivă, în aceleași 
condiții ca o persoană care raportează, în 
conformitate cu condițiile stabilite la 
alineatul (1).

Amendamentul 131

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 132

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4 – litera a

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

eliminat

Amendamentul 133

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 134

Propunere de directivă
Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Interdicția represaliilor împotriva 
persoanelor care efectuează raportarea

Interdicția represaliilor împotriva 
persoanelor care efectuează raportarea, a 
ziariștilor de investigație și a 
intermediarilor

Amendamentul 135

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare Statele membre iau măsurile necesare 
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pentru a interzice orice formă de represalii, 
directe sau indirecte, împotriva persoanelor 
care efectuează raportarea și care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul 13, inclusiv, în special, represalii 
sub formă de:

pentru a interzice orice formă de represalii, 
directe sau indirecte, împotriva persoanelor 
care efectuează raportarea, a 
intermediarilor și a rudelor persoanei 
care efectuează raportarea, care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul 13, inclusiv, în special, represalii 
sub formă de:

Amendamentul 136
Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

g) constrângere, intimidare, violență 
fizică și verbală, hărțuire, discriminare 
sau ostracizare;

Amendamentul 137

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) refuz de a transforma un contract de 
muncă pe o perioadă determinată într-un 
contract de muncă pe durată nedeterminată;

i) refuz de a transforma un stagiu sau 
un contract de muncă pe o perioadă 
determinată într-un contract de muncă pe 
durată nedeterminată;

Amendamentul 138

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

k) prejudicii, inclusiv la adresa 
reputației persoanei în cauză, sau pierderi 
financiare, inclusiv sub forma pierderii 
oportunităților de afaceri și a pierderii de 
venituri;

k) prejudicii, inclusiv la adresa 
reputației persoanei în cauză și în special 
pe rețelele sociale, sau pierderi financiare, 
inclusiv sub forma pierderii oportunităților 
de afaceri și a pierderii de venituri;
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Amendamentul 139
Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ka) acționare abuzivă în justiție și 
daune financiare disproporționate;

Amendamentul 140

Propunere de directivă
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a

Obligația de a păstra confidențialitatea 
privind identitatea persoanelor care 

efectuează raportarea

1. Identitatea unei persoane care 
efectuează o raportare nu poate fi 
divulgată fără consimțământul exprimat 
al persoanei în cauză. Nu pot fi divulgate 
nici informații care pot fi utilizate pentru 
a descoperi identitatea persoanei care 
efectuează raportarea.

2. Oricine ia cunoștință despre datele 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
articol are obligația să păstreze 
confidențialitatea.

3. Circumstanțele în care informațiile 
confidențiale privind persoana care 
efectuează raportarea pot fi divulgate se 
limitează la cazurile în care divulgarea 
acestor informații este o obligație 
necesară și proporțională impusă de 
dreptul Uniunii sau de dreptul național în 
contextul investigațiilor sau al 
procedurilor judiciare ulterioare ori 
pentru a proteja libertățile altor persoane, 
și anume dreptul la apărare al persoanei 
vizate, făcând, în fiecare caz, obiectul 
unor garanții adecvate prevăzute de 
dreptul Uniunii sau de dreptul național 
aplicabil.
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4. În cazurile prevăzute la alineatul (3), 
persoana desemnată pentru a primi 
raportarea și a-i da curs este obligată să 
informeze persoana care a efectuat 
raportarea înainte de a-i revela 
informațiile confidențiale.

5. Canalele interne și externe pentru 
primirea raportărilor sunt concepute, 
instituite și exploatate astfel încât să 
garanteze confidențialitatea identității 
persoanei care efectuează raportarea și să 
împiedice accesul personalului 
neautorizat.

Amendamentul 141

Propunere de directivă
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri pentru protecția împotriva 
represaliilor a persoanelor care efectuează 
raportarea

Măsuri pentru protecția împotriva 
represaliilor a persoanelor care efectuează 
raportarea și a intermediarilor

Amendamentul 142

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura protecția 
împotriva represaliilor a persoanelor care 
efectuează raportarea și care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la articolul 13. Astfel 
de măsuri includ, în special, măsurile 
prevăzute la alineatele (2)-(8).

1. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura protecția 
împotriva represaliilor a persoanelor care 
efectuează raportarea și a intermediarilor 
care îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul 13. Astfel de măsuri includ, în 
special, măsurile prevăzute la alineatele 
(2)-(8).

Amendamentul 143

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Publicul larg trebuie să aibă acces 
ușor și gratuit la informații și consiliere 
cuprinzătoare și independente referitoare la 
procedurile și la măsurile reparatorii 
disponibile privind protecția împotriva 
represaliilor.

2. Publicul larg trebuie să aibă acces 
ușor și gratuit la informații și consiliere 
cuprinzătoare și independente referitoare la 
procedurile și la măsurile reparatorii 
disponibile privind protecția împotriva 
represaliilor în cel puțin două limbi 
oficiale ale Uniunii Europene. Acest rol 
independent ar putea fi îndeplinit, de 
exemplu, de organizații ale societății civile 
și/sau sindicate.

Amendamentul 144

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Persoanele care efectuează 
raportarea trebuie să aibă acces la asistență 
efectivă din partea autorităților competente 
în fața oricărei autorități relevante 
implicate în protejarea lor împotriva 
represaliilor, inclusiv, în cazurile prevăzute 
de dreptul național, prin certificarea 
faptului că aceste persoane pot beneficia de 
protecție în temeiul prezentei directive.

3. Persoanele care efectuează 
raportarea și intermediarii trebuie să aibă 
acces la asistență efectivă din partea 
autorităților competente în fața oricărei 
autorități relevante implicate în protejarea 
lor împotriva represaliilor, inclusiv, în 
cazurile prevăzute de dreptul național, prin 
certificarea faptului că aceste persoane pot 
beneficia de protecție în temeiul prezentei 
directive.

Amendamentul 145
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Persoanele care efectuează 
raportarea trebuie să aibă acces la măsuri 
de remediere împotriva represaliilor, după 
caz, inclusiv la măsuri provizorii în 
așteptarea soluționării procedurii 
judiciare, în conformitate cu cadrul 
național.

6. Persoanele care efectuează 
raportarea trebuie să aibă acces la măsuri 
de remediere împotriva represaliilor, care 
să contracareze toate consecințele directe, 
indirecte și viitoare ale prejudiciului 
suferit, printre care, după caz:

a) declararea nulității oricărei dispoziții 
de a acționa prin încălcarea articolului 



AD\1168257RO.docx 67/74 PE626.976v02-00

RO

14;

b) reintegrarea profesională a persoanei 
care a efectuat raportarea, cu același 
salariu, statut, sarcini și condiții de lucru;

c) transferarea persoanei care efectuează 
raportarea într-un nou departament sau
pe lângă un nou superior;

d) compensarea durerii, a suferinței și a 
oricărei pierderi economice legate de 
represalii;

e) măsuri provizorii în așteptarea 
soluționării procedurilor judiciare.

Amendamentul 146

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. Pe lângă furnizarea de asistență 
juridică persoanelor care efectuează 
raportarea în cadrul procedurilor penale și 
civile transfrontaliere, în conformitate cu 
Directiva (UE) 2016/1919 și cu Directiva 
2008/52/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului63 și în conformitate cu dreptul 
național, statele membre pot prevedea 
măsuri suplimentare de asistență juridică și 
financiară și măsuri de sprijinire a 
persoanelor respective în cadrul
procedurilor judiciare, inclusiv consiliere 
juridică din partea unui avocat, a unui 
reprezentant sindical sau a altei persoane 
sau organism relevant.

_________________ _________________

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

63 Directiva 2008/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 2008 
privind anumite aspecte ale medierii în 
materie civilă și comercială (JO L 136, 
24.5.2008, p. 3).
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Amendamentul 147

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Persoana învinuită într-o 
raportare nu poate în niciun caz obține 
informații referitoare la identitatea 
avertizorului. Confidențialitatea 
avertizorului este întotdeauna garantată.

Justificare

Protecție suplimentară pentru avertizor.

Amendamentul 148

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Protecția datelor cu caracter 
personal ale persoanei vizate este 
esențială pentru a evita orice tratament 
inechitabil sau prejudicierea reputației ca 
urmare a divulgării datelor cu caracter 
personal, în special a celor care dezvăluie 
identitatea unei persoane vizate. Așadar, 
în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (UE) 2016/679 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a 
acestor date, autoritățile competente ar 
trebui să stabilească proceduri adecvate 
de protecție a datelor pentru a proteja 
persoana care efectuează raportarea, 
persoana vizată, precum și orice altă 
persoană vizată în raportare. Autoritățile 
asigură un sistem securizat între 
autoritățile competente pentru a permite 
numai accesul persoanelor autorizate.
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Amendamentul 149

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Orice persoană afectată de 
raportarea sau de divulgarea de 
informații înșelătoare sau răuvoitoare ar 
trebui să beneficieze de protecție juridică, 
inclusiv de dreptul la o cale de atac 
eficientă împotriva unei raportări abuzive.

Amendamentul 150

Propunere de directivă
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a

Drepturile persoanelor implicate

Statele membre se asigură că orice 
constatări sau raportări emise în urma 
unei evaluări sau a unei investigații 
privind una sau mai multe divulgări, nu 
atrage vreun prejudiciu, în mod direct sau 
indirect. Dreptul la un proces echitabil 
sau la o audiere echitabilă este respectat 
pe deplin.

Amendamentul 151
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) iau măsuri de retorsiune împotriva 
persoanelor care efectuează raportarea;

b) iau măsuri de retorsiune împotriva 
persoanelor care efectuează raportarea, 
inclusiv în afara relației profesionale;

Amendamentul 152

Propunere de directivă
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Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) introduc acțiuni vexatorii împotriva 
persoanelor care efectuează raportarea;

c) introduc acțiuni vexatorii împotriva 
persoanelor care efectuează raportarea sau 
a ziariștilor de investigație care dezvăluie 
nereguli;

Amendamentul 153
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

d) încalcă obligația de a menține 
confidențialitatea privind identitatea 
persoanelor care efectuează raportarea fără 
a fi obținut consimțământul acestora;

Amendamentul 154
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

da) nu își îndeplinesc obligația de a 
urmări ulterior un raport și/sau nu 
furnizează feedback persoanei care 
efectuează raportarea cu privire la o astfel 
de monitorizare.

Amendamentul 155
Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate prelucrările de date cu caracter 
personal efectuate în temeiul prezentei 
directive, inclusiv schimbul sau 
transmiterea datelor cu caracter personal de 
către autoritățile competente, se fac în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679 și cu Directiva (UE) 2016/680. 
Toate schimburile sau transmiterile de 

Toate prelucrările de date cu caracter 
personal efectuate în temeiul prezentei 
directive, inclusiv schimbul sau 
transmiterea datelor cu caracter personal de 
către autoritățile competente, se fac în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679 și cu Directiva (UE) 2016/680. 
Toate schimburile sau transmiterile de 
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informații de către autoritățile competente 
la nivelul Uniunii ar trebui să se efectueze 
în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001. Datele cu caracter personal 
care nu sunt relevante pentru tratarea unui 
caz specific sunt șterse imediat.

informații de către autoritățile competente 
la nivelul Uniunii ar trebui să se efectueze 
în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001. Datele cu caracter personal 
care nu sunt relevante pentru tratarea unui 
caz specific nu sunt colectate sau, dacă 
sunt colectate în mod accidental, sunt 
șterse imediat.

Amendamentul 156

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Atunci când transpun prezenta 
directivă, statele membre pot avea în 
vedere instituirea unei autorități 
independente pentru protecția 
avertizorilor de integritate.

Amendamentul 157

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Ținând seama de raportul pe care l-
a transmis în temeiul alineatului (1) și de 
statisticile statelor membre prezentate în 
temeiul alineatului (2), Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, 
până la 15 mai 2027, un raport de evaluare 
a impactului legislației naționale care 
transpune prezenta directivă. Raportul 
evaluează funcționarea prezentei directive 
și are în vedere necesitatea unor măsuri 
suplimentare, inclusiv, după caz, a unor 
modificări în vederea extinderii domeniului 
de aplicare al prezentei directive la alte 
domenii sau acte ale Uniunii.

3. Ținând seama de raportul pe care l-
a transmis în temeiul alineatului (1) și de 
statisticile statelor membre prezentate în 
temeiul alineatului (2), Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, 
până la 15 mai 2027, un raport de evaluare 
a impactului legislației naționale care 
transpune prezenta directivă. Raportul 
evaluează funcționarea prezentei directive, 
eventualul impact asupra drepturilor 
fundamentale, cum ar fi dreptul la viață 
privată, la prezumția de nevinovăție și la 
un proces echitabil și are în vedere 
necesitatea unor măsuri suplimentare, 
inclusiv, după caz, a unor modificări în 
vederea extinderii domeniului de aplicare 
al prezentei directive la alte domenii sau 
acte ale Uniunii.
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Amendamentul 158

Propunere de directivă
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a

Actualizarea anexelor

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

Amendamentul 159

Propunere de directivă
Anexă – partea II – secțiunea Ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca. protejarea intereselor financiare 
ale Uniunii:

(i) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1023/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 22 octombrie 2013 de 
modificare a Statutului funcționarilor 
Uniunii Europene și a Regimului 
aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii 
Europene.



AD\1168257RO.docx 73/74 PE626.976v02-00

RO

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii

Referințe COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)

Comisie competentă
Data anunțului în plen

JURI
28.5.2018

Aviz emis de către
Data anunțului în plen

LIBE
28.5.2018

Comisii asociate - data anunțului în plen 13.9.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:
Data numirii

Maite Pagazaurtundúa Ruiz
25.6.2018

Examinare în comisie 3.9.2018

Data adoptării 5.11.2018

Rezultatul votului final +:
–:
0:

26
8
4

Membri titulari prezenți la votul final Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, 
Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Ana Gomes, Monika 
Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara 
Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, 
Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, 
Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga 
Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef 
Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final Carlos Coelho, Pál Csáky, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, 
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

Rupert Matthews, Martina Michels



PE626.976v02-00 74/74 AD\1168257RO.docx

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

26 +

ALDE Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

EFDD Laura Ferrara

GUE/NGL Cornelia Ernst, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE Michał Boni, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar 
Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari 
Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE Eva Joly, Judith Sargentini

8 -

ECR Rupert Matthews, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

PPE Pál Csáky, Frank Engel, Traian Ungureanu

4 0

PPE Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


	1168257RO.docx

