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Predlog spremembe 88 se glasi: 

Predlog spremembe  88 

Predlog direktive 

Člen 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 2 Člen 2 

Osebno področje uporabe Osebno področje uporabe 

1. Ta direktiva se uporablja za 

prijavitelje, ki delajo v zasebnem ali 

javnem sektorju in ki so pridobili 

informacije o kršitvah v delovnem okolju, 

vključno vsaj z naslednjimi: 

1. Ta direktiva se uporablja za 

prijavitelje in posrednike, ki delajo v dobri 

veri v zasebnem ali javnem sektorju in ki 

so pridobili informacije o kršitvah v 

delovnem okolju, vključno vsaj z 

naslednjimi: 

(a) osebe, ki imajo status delavca v 

smislu člena 45 PDEU; 

(a) osebe, ki imajo status delavca v 

smislu nacionalne zakonodaje in 

nacionalne prakse ali v smislu člena 45 
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PDEU, vključno z javnimi uslužbenci; 

(b) osebe, ki imajo status 

samozaposlene osebe v smislu člena 49 

PDEU; 

(b) osebe, ki imajo status 

samozaposlene osebe v smislu člena 49 

PDEU; 

(c) delničarji in osebe upravljalnega 

organa podjetja, vključno z neizvršnimi 

člani, prostovoljci in neplačanimi 

pripravniki; 

(c) delničarji in osebe upravljalnega 

organa podjetja, vključno z neizvršnimi 

člani, prostovoljci in plačanimi ali 

neplačanimi pripravniki; 

(d) vse osebe, ki delajo pod nadzorom 

in vodstvom zunanjih izvajalcev, 

podizvajalcev in dobaviteljev. 

(d) vse osebe, ki delajo pod nadzorom 

in vodstvom zunanjih izvajalcev, 

podizvajalcev, ponudnikov storitev in 

dobaviteljev. 

2. Ta direktiva se uporablja tudi za 

prijavitelje, katerih delovno razmerje se še 

ni začelo, kadar so bile informacije o 

kršitvi pridobljene med postopkom 

zaposlovanja ali v času drugih pogajanj 

pred podpisom pogodbe. 

2. Ta direktiva se uporablja tudi za 

prijavitelje, ki delajo v dobri veri, katerih 

delovno razmerje se še ni začelo, kadar so 

bile informacije o kršitvi pridobljene med 

postopkom zaposlovanja ali v času drugih 

pogajanj pred podpisom pogodbe, ter za 

prijavitelje, katerih delovno razmerje se je 

končalo. 

 2a. Ta direktiva se uporablja za 

posameznike, ki omogočajo lažje 

poročanje o kršitvah, kot so novinarji ali 

posredniki med prijaviteljem in osebo, ki 

posreduje informacije. 

 

(Ta predlog spremembe je odbor sprejel, vendar odstavka 2a v besedilu, poslanem v prevod, 

ni.) 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 


