
 

Protecția informatorilor: UE protejează persoanele
care acționează în interes public
 
Normele UE urmăresc să protejeze persoanele care raportează încălcările legislației UE și
să ofere stimulente celor care observă abateri de la norme să acționeze în interesul
public.
 

În ultimii ani, informatorii au jucat un rol important în a face lumină asupra scandalurilor privind
evaziunile fiscale (de exemplu Lux Leaks și Panama Papers) sau abuzul de date personale
(Cambridge Analytica). Cu toate acestea, multe acte falsificate rămân necunoscute pentru că
informatorii se tem că, în cazul în care le raportează, și-ar putea pierde locurile de muncă sau
mai rău.
 
Parlamentul European a aprobat la 16 aprilie standarde minime comune de protecție pentru
persoanele care raportează încălcări ale legislației UE. Până acum, protecția informatorilor se
făcea diferit în statele membre UE și acoperea doar anumite domenii politice.
 
„Trebuie să protejăm informatorii care apără interesele Europei”, a declarat europarlamentara
Virginie ROZIÈRE (S&D, Franța). „Aceștia ne apără pe noi, democrația și binele comun
european”.
 
Principalele aspecte ale legislației 
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Video
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-democracy-by-protecting-whistleblowers_N01-PUB-190408-BLOW_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190410IPR37529/protecting-whistle-blowers-new-eu-wide-rules-approved
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190410IPR37529/protecting-whistle-blowers-new-eu-wide-rules-approved
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home


Măsurile provizorii convenite în martie cu Consiliul European au ca scop protejarea potențialilor
informatori. Acestea ar oferi informatorilor siguranța de a denunța iregularitățile observate fără a
fi pedepsiți.
 
Normele acoperă mai multe domenii: frauda fiscală, spălarea de bani, achizițiile publice,
siguranța produselor și transporturilor, protecția mediului, sănătatea publică, protecția
consumatorilor, protecția datelor.
 
Organizațiile publice și private cu peste 50 de angajați vor trebui să creeze canale interne de
raportare care să le permită oamenilor să raporteze chiar în cadrul organizației. Autoritățile
naționale vor trebui, de asemenea, să creeze canale independente de raportare externă.
Informatorii vor fi protejați indiferent dacă decid să raporteze la nivel intern sau extern, la
organismele naționale sau europene.
 
Directiva prevede, de asemenea, posibilitatea de a raporta în mod public, de exemplu către
mass-media, în anumite cazuri, cum ar fi absența unui răspuns la raportul inițial, în cazul unui
pericol iminent pentru interesul public sau al unui risc de represalii.
 
Toate formele de măsuri de constrângere față de informatori sunt interzise (demitere,
suspendare, concediere etc). Persoanele care ajută informatorii vor fi, de asemenea, protejate.
 
Statele membre ar trebui să le ofere informatorilor acces la informații despre canalele și
procedurile de raportare, sprijin juridic, financiar și psihologic.
 
Angajamentul Parlamentului privind protecția informatorilor 
 
Parlamentul sprijină de ani de zile introducerea unor norme comune privind protecția
informatorilor. Această problemă a fost subliniată în anchetele parlamentare privind scandalurile
referitoare la evaziunea fiscală. Într-o rezoluție din februarie 2017, deputații europeni au solicitat
Comisiei să propună o lege care să protejeze interesele financiare ale UE. În octombrie 2017,
aceștia au reiterat apelul.
 
Ce urmează
 
Pentru a intra în vigoare, noile norme au nevoie de aprobarea Consiliului. După aceasta, statele
UE vor avea la dispoziție doi ani pentru a le implementa în legislația națională.
 
Mai multe informaţii
Fișă procedurală
Tren legislativ
Comunicat de presă: Consiliul confirmă acordul cu Parlamentul
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190311IPR31055/first-eu-wide-protection-for-whistle-blowers-agreed
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/impozitarea
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0022+0+DOC+XML+V0//RO
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0402+0+DOC+XML+V0//RO
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=EN
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-whistle-blower-protection-proposal
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/15/better-protection-of-whistle-blowers-council-confirms-agreement-with-parliament/

