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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru control bugetar, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. susține că denunțătorii joacă un rol esențial în a ajuta statele membre și instituțiile și 

organismele UE să prevină și să combată orice încălcare a principiului integrității și 

abuzurile de putere care amenință sau contravin sănătății și siguranței publice, integrității 

financiare, economiei, drepturilor omului, mediului sau statului de drept la nivel european 

și național sau care cresc șomajul, restrâng sau denaturează concurența loială și 

subminează încrederea cetățenilor în instituțiile și procesele democratice; subliniază că, în 

acest sens, cei care denunță neregulile contribuie în mod semnificativ la creșterea calității 

democratice a instituțiilor publice și a încrederii în ele, făcându-le direct răspunzătoare în 

fața cetățenilor și mai transparente; 

2. constată că atât denunțătorii, cât organismul sau instituția publică implicată ar trebui să 

beneficieze de protecția juridică a drepturilor garantată de Carta europeană a drepturilor 

fundamentale și de prevederile legale naționale; 

3. reamintește că, în conformitate cu articolul 22c din Statutul funcționarilor, instituțiile UE 

trebuie să introducă norme interne privind denunțurile, prin care să ofere protecție pentru 

denunțătorii care semnalează posibile abuzuri și pentru drepturile și interesele acestora și 

să prevadă măsuri de protecție și prevenție, precum și căi de atac adecvate împotriva 

posibilelor represalii ale instituției pentru care aceștia lucrează; 

4. regretă faptul că nu toate instituțiile și organismele UE au adoptat normele; invită, prin 

urmare, acestea să adopte și să aplice astfel de norme pentru a proteja denunțătorii fără 

întârziere; 

5. reamintește că statele membre, în calitate de prim destinatar al fondurilor de la Uniunea 

Europeană, au obligația de a supraveghea legalitatea cheltuirii acestor fonduri; 

6. consideră că este necesar să se promoveze o cultură etică care să garanteze că denunțătorii 

de nereguli nu vor suferi represalii și nu vor fi implicați în conflicte interne; 

7. ia act de faptul că Comisia, în raportul anticorupție al UE, a afirmat că deși statele 

membre ale UE dispun de majoritatea instituțiilor și instrumentelor juridice necesare 

pentru combaterea corupției, rezultatele pe care le au nu sunt satisfăcătoare în întreaga 

UE; invită, prin urmare, statele membre să depună eforturi concrete pentru a asigura 

capacitatea adecvată a acestor instrumente și instituții și pentru a le îmbunătăți eficiența; 

constată, cu îngrijorare, că normele anticorupție nu sunt întotdeauna aplicate cu fermitate, 

că problemele sistemice nu sunt combătute suficient de eficient, că instituțiile relevante nu 

au întotdeauna capacitatea de a impune respectarea normelor, că există încă o mare 

distanță între intențiile declarate și rezultatele concrete, iar voința politică reală de a 

eradica corupția deseori pare să lipsească; invită, prin urmare, statele membre să impună 

norme eficiente de combatere a corupției și, în același timp, să implementeze în mod 

corespunzător standardele și orientările europene și internaționale privind protecția 

persoanelor care denunță nereguli în legislațiile lor naționale; 



 

PE587.624v02-00 4/6 AD\1107562RO.docx 

RO 

8. invită Comisia să intervină cu măsuri legislative pentru a mări transparența, pentru a 

asigura accesul total la documente și pentru a combate corupția, inclusiv activitățile legate 

de mafia; consideră că este necesar ca dispozițiile legislative menite să garanteze o mai 

mare transparență și trasabilitate a fluxurilor financiare, în special în contextul fondurilor 

europene, să fie consolidate, inclusiv prin efectuarea unor audituri finale pentru a verifica 

dacă fondurile au fost utilizate corect; 

9. regretă faptul că multe state membre trebuie încă să adopte norme speciale pentru 

protecția celor care denunță nereguli, în pofida necesității absolute a protecției 

denunțătorilor în prevenirea și combaterea corupției și în ciuda faptului că protecția 

acestora este recomandată la articolul 33 din Convenția ONU împotriva corupției; 

10. reamintește că în Directiva 2015/2392 a Comisiei se stabilesc procedurile de raportare, 

cerințele de păstrare a evidenței și măsurile de protecție a denunțătorilor; subliniază că 

este important să se garanteze că denunțătorii pot raporta nereguli într-un mod 

confidențial și că le este protejat anonimatul în mod adecvat și complet, inclusiv în mediul 

digital, însă regretă faptul că această directivă este unul dintre puținele acte legislative 

sectoriale ce conține dispoziții privind persoanele care denunță nereguli; 

11. invită Comisia să instituie un cadru juridic al UE pentru protecția denunțătorilor de 

nereguli, pentru a le îmbunătăți protecția în statele membre; 

12. încurajează Comisia să analizeze cele mai bune practici conținute în programele pentru cei 

care denunță nereguli aplicate deja în alte țări ale lumii; atrage atenția asupra faptului că 

unele mecanisme existente oferă recompense financiare denunțătorilor (de exemplu, un 

procent din sancțiunile impuse); consideră că, deși acest lucru trebuie gestionat cu atenție 

pentru a preveni eventuale abuzuri, astfel de recompense ar putea oferi venituri importante 

pentru denunțătorii de nereguli care și-au pierdut locul de muncă ca urmare a denunțului 

făcut; 

13. invită statele membre să se abțină de la incriminarea acțiunilor denunțătorilor care divulgă 

informații despre activități ilegale sau nereguli care aduc prejudicii intereselor financiare 

ale UE; 

14. regretă decizia Comisiei de a retrage un capitol referitor la instituțiile UE din raportul său 

privind corupția în statele membre și invită, prin urmare, Comisia să reintroducă un 

capitol referitor la acest aspect important; 

15. invită toate instituțiile UE să abordeze raportul din proprie inițiativă al ombudsmanului 

din 24 iulie 2014, în conformitate cu articolul 22c din noul Statut al funcționarilor, 

invitând toate organismele UE să adopte mecanisme de alertă etică și cadre juridice pentru 

denunțătorii de nereguli bazate direct pe normele interne ale biroului Ombudsmanului; își 

reafirmă hotărârea de a face acest lucru; 

16. invită Comisia și statele membre să elaboreze și să aplice politici și programe specifice de 

sensibilizare a publicului asupra importanței sociale a celor care denunță nereguli, pentru a 

garanta respectarea principiului integrității, pentru a depista încălcările drepturilor 

fundamentale și ale statului de drept, precum și pentru a evita abuzul de putere în 

societățile noastre; 
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17. cere să se creeze canale accesibile, sigure și directe care să permită partajarea 

informațiilor legate de posibile nereguli care afectează interesele financiare ale UE, 

asigurând totodată confidențialitatea în ceea ce privește informațiile și denunțătorii; 

18. consideră că, pentru a se evita orice conflict de interese care ar putea afecta percepția 

publicului asupra integrității instituțiilor UE, Comisia ar trebui să revizuiască rapid Codul 

de conduită al comisarilor, făcându-l mai transparent și aliniindu-l la normele din tratat. 
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