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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

A 88. módosítás szövege helyesen a következő: 

Módosítás  88 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. cikk 2. cikk 

Személyi hatály Személyi hatály 

(1) A jelen irányelvet minden olyan 

magán vagy állami szektorban dolgozó 

bejelentő személy védelmére alkalmazni 

kell, aki munkakörnyezetben jutott a 

jogsértésre vonatkozó információ 

birtokába, ami legalább a következőket 

foglalja magában: 

(1) Ezt az irányelvet minden olyan 

jóhiszeműen eljáró, a magán- vagy állami 

szektorban dolgozó bejelentő személy vagy 

segítő védelmére alkalmazni kell, aki 

munkájával kapcsolatban jutott a 

jogsértésre vonatkozó információ 

birtokába, ideértve legalább a 

következőket: 
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a) az EUMSZ 45. cikk szerinti 

munkavállaló jogállású személyek; 

a) a nemzeti munkajog és a nemzeti 

gyakorlat vagy az EUMSZ 45. cikk szerinti 

munkavállaló jogállású személyek, a 

köztisztviselőket is ideértve; 

b) az EUMSZ 49. cikk szerinti önálló 

vállalkozó jogállású személyek; 

b) az EUMSZ 49. cikk szerinti önálló 

vállalkozó jogállású személyek; 

c) valamely vállalkozás részvényesei 

és vezető testületéhez tartozó személyek, 

ideértve a nem ügyvezető tagokat is, 

valamint az önkénteseket és a nem fizetett 

gyakornokokat is 

c) valamely vállalkozás részvényesei 

és vezető testületéhez tartozó személyek, 

ideértve a nem ügyvezető tagokat is, 

valamint az önkénteseket és a fizetett vagy 

a nem fizetett gyakornokokat is; 

d) a vállalkozók, alvállalkozók és 

beszállítók felügyelete és irányítása alatt 

dolgozó személyek. 

d) a vállalkozók, alvállalkozók, 

szolgáltatók és beszállítók felügyelete és 

irányítása alatt dolgozó személyek. 

(2) A jelen irányelvet azon bejelentő 

személyekre is alkalmazni kell, akik 

munkavégzésre irányuló jogviszonya még 

nem kezdődött meg, abban az esetben, ha a 

jogsértésről szóló információkat a felvételi 

eljárás vagy más szerződéskötést megelőző 

tárgyalás során szerezték meg. 

(2) Ezt az irányelvet azon jóhiszeműen 

eljáró bejelentő személyekre is alkalmazni 

kell, akik munkavégzésre irányuló 

jogviszonya még nem kezdődött meg, 

abban az esetben, ha a jogsértésről szóló 

információkat a felvételi eljárás vagy más 

szerződéskötést megelőző tárgyalás során 

szerezték meg, valamint azon bejelentő 

személyekre is, akik munkaviszonya 

megszűnt. 

 (2a) Ez az irányelv alkalmazandó azon 

magánszemélyekre, akik elősegítik a 

jogsértés bejelentését, mint például az 

újságírók vagy a bejelentő és az 

információt terjesztő személy közötti 

közvetítők.  

 

(E bizottságban elfogadott módosítás (2a) bekezdését a fordítói szolgálatnak megküldött 

szöveg nem tartalmazta.) 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 


