
AD\1163252PT.docx PE625.343v02-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2014-2019

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

2018/0106(COD)

27.9.2018

PARECER

da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

dirigido à Comissão dos Assuntos Jurídicos

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
proteção das pessoas que denunciam infrações ao direito da União
(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

Relator de parecer (*): Miguel Viegas

(*) Comissão associada – artigo 54.º do Regimento



PE625.343v02-00 2/42 AD\1163252PT.docx

PT

PA_Legam



AD\1163252PT.docx 3/42 PE625.343v02-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator de parecer da comissão ECON congratula-se com a proposta da Comissão relativa à 
proteção, ao nível da UE, das pessoas que denunciam infrações, tal como solicitado pelo 
Parlamento há já muito tempo, e designadamente no relatório da comissão PANA e no 
anterior relatório de iniciativa da comissão JURI, que contou com o contributo da comissão 
ECON.

A proposta baseia-se também nas medidas de proteção dos denunciantes setoriais que a 
ECON introduziu em legislação anterior, como a Diretiva relativa ao branqueamento de 
capitais (AMLD4-5) e o Regulamento relativo ao abuso de mercado (RAM).

Nas suas alterações, o relator de parecer da comissão ECON pretende:

• melhorar a definição (artigo 3.º);
• alargar o âmbito de aplicação dos direitos dos trabalhadores (artigo 1.º);
• assegurar o apoio material (artigo 15.º);
• suprimir o considerando 21;
• introduzir a ideia de que um denunciante não pode substituir a capacidade operacional 

dos serviços de vigilância do Estado;
• introduzir um mecanismo claro para atribuir o estatuto de denunciante por motivos de 

segurança jurídica;
• introduzir a possibilidade de anonimato;
• facilitar a utilização de canais externos sem passar pelos canais internos.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As pessoas que trabalham numa 
organização ou que com ela estão em 
contacto no contexto de atividades 
profissionais são frequentemente as 
primeiras a ter conhecimento de ameaças 
ou situações lesivas do interesse público 
que surjam nesse contexto. A denúncia é 
um ato essencial para se exporem e 
prevenirem infrações da lei e para se 
salvaguardar o bem-estar da sociedade. 
Todavia, os potenciais denunciantes são 

(1) As pessoas que trabalham numa 
organização ou que com ela estão em 
contacto no contexto de atividades 
profissionais são frequentemente as 
primeiras a ter conhecimento de ameaças 
ou situações lesivas do interesse público 
que surjam nesse contexto. A presente 
diretiva tem como objetivo criar um clima 
de confiança que permita que os 
denunciantes comuniquem suspeitas ou 
constatações de violações da legislação, 
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frequentemente desencorajados de 
comunicar as suas preocupações ou 
suspeitas, por medo de retaliação.

irregularidades e ameaças ao interesse 
público. A denúncia é um ato essencial 
para se exporem e prevenirem infrações da 
lei e para se salvaguardar o bem-estar da 
sociedade. Todavia, os potenciais 
denunciantes são frequentemente 
desencorajados de comunicar as suas 
preocupações ou suspeitas, por medo de 
retaliação ou das suas consequências
legais, ou por falta de confiança na 
utilidade da denúncia.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Ao nível da União, as 
comunicações dos denunciantes constituem 
uma componente a montante da aplicação 
coerciva do direito da União, uma vez que 
alimentam os sistemas de aplicação 
coerciva dos direitos nacionais e da União 
com informações conducentes à deteção, à 
investigação e à ação penal eficazes por 
infrações ao direito da União.

(2) Ao nível da União, as 
comunicações dos denunciantes constituem 
uma componente a montante da aplicação 
coerciva do direito da União, uma vez que 
alimentam os sistemas de aplicação 
coerciva dos direitos nacionais e da União 
com informações conducentes com 
frequência à deteção, à investigação e à 
ação penal eficazes por infrações ao direito 
da União.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em certos domínios de 
intervenção, as infrações ao direito da 
União podem lesar gravemente o interesse 
público, na medida em que criam riscos 
significativos para o bem-estar da 
sociedade. Sempre que se detetem 
deficiências na aplicação da legislação 
nesses domínios e os denunciantes se 
encontrem em posição privilegiada para as 
divulgar, é necessário reforçá-la

(3) As infrações ao direito da União 
podem lesar gravemente o interesse 
público, na medida em que criam riscos 
significativos para o bem-estar da 
sociedade. Sempre que se detetem 
deficiências na aplicação da legislação e os 
denunciantes se encontrem em posição 
privilegiada para divulgar essas infrações é 
necessário reforçar a aplicação
assegurando uma proteção eficaz dos 
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assegurando uma proteção eficaz dos 
denunciantes contra atos de retaliação e 
estabelecendo canais de comunicação
igualmente eficazes.

denunciantes contra atos de retaliação e 
garantir a existência de canais de 
comunicação eficazes.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Por conseguinte, a esses atos e
domínios de intervenção devem aplicar-se 
normas mínimas comuns que assegurem 
uma proteção eficaz dos denunciantes se: i) 
for necessário reforçar a aplicação coerciva 
da lei; ii) o reduzido número de denúncias 
for um fator decisivo que afete a aplicação 
coerciva da lei; iii) as infrações ao direito 
da União puderem lesar gravemente o 
interesse público.

(5) Por conseguinte, a esses atos,
domínios de intervenção e Estados-
Membros devem aplicar-se apenas normas 
mínimas comuns que assegurem uma 
proteção eficaz dos denunciantes quando 
existirem provas de que: i) é necessário 
reforçar a aplicação coerciva da lei; ii) o 
reduzido número de denúncias for um fator 
decisivo que afete a aplicação coerciva da 
lei; iii) as infrações ao direito da União 
puderem lesar gravemente o interesse 
público.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A proteção dos denunciantes é 
necessária para reforçar a aplicação 
coerciva do direito da União em matéria de 
contratos públicos. Além de prevenir e 
detetar fraudes e corrupção no quadro da 
execução do orçamento da UE, incluindo a 
adjudicação de contratos públicos, é 
necessário obviar à insuficiente aplicação 
coerciva das normas em matéria de 
adjudicação de contratos públicos pelas 
autoridades públicas nacionais e por certos 
prestadores de serviços de utilidade pública 
na aquisição de bens, obras e serviços. As 
infrações a essas normas criam distorções 
da concorrência, aumentam os custos da 

(6) A proteção dos denunciantes é 
necessária para reforçar a aplicação 
coerciva do direito da União em matéria de 
contratos públicos. Além de prevenir e 
detetar fraudes e corrupção no quadro da 
execução do orçamento da UE, incluindo a 
adjudicação de contratos públicos, é 
necessário obviar à insuficiente aplicação 
coerciva das normas em matéria de 
adjudicação de contratos públicos pelas 
autoridades públicas nacionais e por certos 
prestadores de serviços de utilidade pública 
na aquisição de bens, obras e serviços. As 
infrações a essas normas criam distorções 
da concorrência, aumentam os custos da 
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atividade empresarial, prejudicam os 
interesses dos investidores e dos acionistas 
e, de um modo geral, reduzem a 
capacidade de atrair investimentos e criam 
condições de concorrência desiguais para 
todas as empresas na Europa, afetando, 
assim, o bom funcionamento do mercado 
interno.

atividade empresarial, prejudicam os 
interesses dos investidores e dos acionistas 
e, de um modo geral, reduzem a 
capacidade de atrair investimentos e criam 
condições de concorrência desiguais para 
todas as empresas na Europa, afetando, 
assim, o bom funcionamento do mercado 
interno. Há que prestar atenção também à 
proteção das pessoas que denunciam 
utilizações abusivas ou más condutas no 
que respeita ao orçamento da UE e às 
instituições da UE.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Um regime de proteção das 
pessoas que denunciam infrações ao 
direito da União não dispensa a 
necessidade de reforçar os meios de 
supervisão de cada Estado-Membro e das 
suas estruturas públicas, que devem ser 
cada vez mais capazes de lutar contra a 
fraude fiscal e o branqueamento de 
capitais, nem a necessidade de 
participação na cooperação internacional 
nessas áreas.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) No domínio dos serviços 
financeiros, o valor acrescentado da 
proteção dos denunciantes foi já 
reconhecido pelo legislador da União. No 
rescaldo da crise financeira, que expôs 
graves deficiências na aplicação coerciva 
das normas, foram incluídas medidas de 
proteção dos denunciantes num número 

(7) No domínio dos serviços 
financeiros, o valor acrescentado da 
proteção dos denunciantes foi já 
reconhecido pelo legislador da União. No 
rescaldo da crise financeira, que expôs 
graves deficiências na aplicação coerciva 
das normas, foram incluídas medidas de 
proteção dos denunciantes num número 
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significativo de instrumentos legislativos 
neste domínio34. No âmbito do quadro 
prudencial aplicável às instituições de 
crédito e empresas de investimento, em 
particular, a Diretiva 2013/36/UE35prevê a 
proteção dos denunciantes, tal como o 
Regulamento (UE)n.º 575/2013, relativo 
aos requisitos prudenciais para as 
instituições de crédito e para as empresas 
de investimento.

significativo de instrumentos legislativos 
neste domínio34. No âmbito do quadro 
prudencial aplicável às instituições de 
crédito e empresas de investimento, em 
particular, a Diretiva 2013/36/UE35prevê a 
proteção dos denunciantes, tal como o 
Regulamento (UE)n.º 575/2013, relativo 
aos requisitos prudenciais para as 
instituições de crédito e para as empresas 
de investimento. No entanto, um conjunto 
de casos mediáticos envolvendo 
instituições financeiras europeias 
demonstrou que a proteção dos 
denunciantes em todo o leque de 
instituições financeiras permanece num 
nível insatisfatório e que os receios de 
represálias pelos empregadores e pelas 
autoridades ainda impede os 
denunciantes de comunicarem 
informações sobre infrações à lei.

_________________ _________________

34 Comunicação de 8.12.2010 intitulada 
«Reforçar o regime de sanções no setor dos 
serviços financeiros».

34 Comunicação de 8.12.2010 intitulada 
«Reforçar o regime de sanções no setor dos 
serviços financeiros».

35 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, relativa ao acesso à atividade das 
instituições de crédito e à supervisão 
prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento, que altera a 
Diretiva 2002/87/CE e revoga as Diretivas 
2006/48/CE e 2006/49/CE (JO L 176 de 
27.6.2013, p. 338).

35 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, relativa ao acesso à atividade das 
instituições de crédito e à supervisão 
prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento, que altera a 
Diretiva 2002/87/CE e revoga as Diretivas 
2006/48/CE e 2006/49/CE (JO L 176 de 
27.6.2013, p. 338).

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A importância da proteção dos 
denunciantes em termos de prevenção e 
dissuasão de infrações às normas da União 
em matéria de segurança dos transportes, 
suscetíveis de porem em perigo vidas 
humanas, foi já reconhecida nos 

(9) A importância da proteção dos 
denunciantes em termos de prevenção e 
dissuasão de infrações às normas da União 
em matéria de segurança dos transportes, 
suscetíveis de porem em perigo vidas 
humanas, foi já reconhecida nos 
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instrumentos setoriais da União relativos à 
segurança da aviação38 e à segurança do 
transporte marítimo39, que estabelecem 
medidas adaptadas de proteção dos 
denunciantes, assim como canais próprios 
para denúncias. Estes instrumentos incluem 
também a proteção dos trabalhadores 
contra atos de retaliação por comunicarem 
erros por si cometidos de boa-fé («cultura 
justa»). É necessário complementar os 
atuais elementos de proteção dos 
denunciantes nestes dois setores, bem 
como prever essa proteção noutros modos 
de transporte, nomeadamente rodoviário e 
o ferroviário, a fim de reforçar a aplicação 
coerciva das normas de segurança nesses 
sectores.

instrumentos setoriais da União relativos à 
segurança da aviação e à segurança do 
transporte marítimo, que estabelecem 
medidas adaptadas de proteção dos 
denunciantes, assim como canais próprios 
para denúncias. Estes instrumentos incluem 
também a proteção dos trabalhadores 
contra atos de retaliação por comunicarem 
erros por si cometidos de boa-fé («cultura 
justa»). É necessário complementar os 
atuais elementos de proteção dos 
denunciantes nestes dois setores, bem 
como prever essa proteção de imediato
noutros modos de transporte, 
nomeadamente rodoviário e o ferroviário, a 
fim de reforçar a aplicação coerciva das 
normas de segurança nesses sectores.

_________________ _________________

38 Regulamento (UE) n.º 376/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de abril de 2014, relativo à comunicação, à 
análise e ao seguimento de ocorrências na 
aviação civil (JO L 122 de 24.4.2014, 
p. 18).

38 Regulamento (UE) n.º 376/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de abril de 2014, relativo à comunicação, à 
análise e ao seguimento de ocorrências na 
aviação civil (JO L 122 de 24.4.2014, 
p. 18).

39 Diretiva 2013/54/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de 
novembro de 2013, relativa a certas 
responsabilidades do Estado de bandeira no 
cumprimento e aplicação da Convenção do 
Trabalho Marítimo, de 2006 (JO L 329 de 
10.12.2013, p. 1); Diretiva 2009/16/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009, relativa à inspeção de 
navios pelo Estado do porto (JO L 131 de 
28.5.2009, p. 57).

39 Diretiva 2013/54/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de 
novembro de 2013, relativa a certas 
responsabilidades do Estado de bandeira no 
cumprimento e aplicação da Convenção do 
Trabalho Marítimo, de 2006 (JO L 329 de 
10.12.2013, p. 1); Diretiva 2009/16/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009, relativa à inspeção de 
navios pelo Estado do porto (JO L 131 de 
28.5.2009, p. 57).

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A recolha de elementos de prova, a 
deteção e o combate aos crimes e aos 
comportamentos ilícitos contra o ambiente 
e a proteção deste continuam a constituir 

(10) A recolha de elementos de prova, a 
deteção e o combate aos crimes e aos 
comportamentos ilícitos contra o ambiente 
e a proteção deste continuam a constituir 
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um desafio e carecem de reforço, como 
reconhecido na Comunicação da Comissão 
«Ações da UE para melhorar a 
conformidade e a governação em matéria 
de ambiente», de 18 de janeiro de 201840. 
Embora atualmente apenas um instrumento 
setorial de proteção do ambiente41 inclua 
normas de proteção dos denunciantes, a 
introdução dessa proteção afigura-se 
necessária para assegurar a efetiva 
aplicação do acervo ambiental da União, 
porquanto as infrações neste domínio 
podem lesar gravemente o interesse 
público e, eventualmente, ter efeitos 
indiretos para além das fronteiras 
nacionais. Essa proteção é igualmente 
relevante nos casos em que produtos não 
seguros podem causar danos ambientais.

infelizmente um desafio e carecem de 
reforço, como reconhecido na 
Comunicação da Comissão «Ações da UE 
para melhorar a conformidade e a 
governação em matéria de ambiente», de 
18 de janeiro de 201840. Embora 
atualmente apenas um instrumento setorial 
de proteção do ambiente41 inclua normas 
de proteção dos denunciantes, a introdução 
dessa proteção afigura-se necessária para 
assegurar a efetiva aplicação do acervo 
ambiental da União, porquanto as infrações 
neste domínio podem lesar gravemente o 
interesse público e, eventualmente, ter 
efeitos indiretos para além das fronteiras 
nacionais. Essa proteção é igualmente 
relevante nos casos em que produtos não 
seguros podem causar danos ambientais.

_________________ _________________

40 COM(2018) 10 final. 40 COM(2018) 10 final.

41 Diretiva 2013/30/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 
2013, relativa à segurança das operações 
offshore de petróleo e gás (JO L 178 de 
28.6.2013, p. 66).

41 Diretiva 2013/30/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 
2013, relativa à segurança das operações 
offshore de petróleo e gás (JO L 178 de 
28.6.2013, p. 66).

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A proteção da privacidade e dos 
dados pessoais constitui outro domínio em 
que os denunciantes se encontram em 
posição privilegiada para divulgar 
infrações ao direito da União que podem 
lesar gravemente o interesse público. São 
aplicáveis considerações similares a 
infrações à Diretiva relativa à segurança 
das redes e da informação45, que introduz a 
notificação de incidentes (incluindo os que 
não comprometam dados pessoais) e 
requisitos de segurança para as entidades 
que prestem serviços essenciais em muitos 
setores (designadamente, energia, saúde, 

(Não se aplica à versão portuguesa.)        
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transportes, serviços bancários, etc.) e para 
os prestadores de serviços digitais 
essenciais (por exemplo, serviços de 
computação em nuvem). As comunicações 
dos denunciantes neste domínio são 
particularmente úteis para prevenir 
incidentes de segurança que afetariam 
atividades económicas e sociais essenciais 
e serviços digitais amplamente utilizados. 
As denúncias contribuem para a 
continuidade de serviços essenciais para o 
funcionamento do mercado interno e o 
bem-estar da sociedade.

_________________

45 Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 
2016, relativa a medidas destinadas a 
garantir um elevado nível comum de 
segurança das redes e da informação em 
toda a União.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Determinados atos da União, em 
particular no domínio dos serviços 
financeiros, designadamente o 
Regulamento (UE) n.º 596/2014, relativo 
ao abuso de mercado49, e a Diretiva de 
Execução 2015/2392 da Comissão, adotada 
com base no citado regulamento50, 
estabelecem já normas de execução em 
matéria de proteção dos denunciantes. A 
legislação da União em vigor, incluindo a 
lista da parte II do anexo, deve ser 
complementada pela presente diretiva, para 
que esses instrumentos sejam plenamente 
harmonizados com as suas normas 
mínimas, mantendo simultaneamente as 
especificidades que estabelecem para os 
respetivos setores. Esta medida assume 
especial importância para determinar as 
entidades jurídicas no domínio dos serviços 

(18) Determinados atos da União, em 
particular no domínio dos serviços 
financeiros, designadamente o 
Regulamento (UE) n.º 596/2014, relativo 
ao abuso de mercado49, e a Diretiva de 
Execução 2015/2392 da Comissão, adotada 
com base no citado regulamento50, 
estabelecem já normas de execução em
matéria de proteção dos denunciantes. A 
legislação da União em vigor, incluindo a 
lista da parte II do anexo, deve ser 
complementada pela presente diretiva, para 
que esses instrumentos sejam plenamente 
harmonizados com as suas normas 
mínimas, mantendo simultaneamente as 
especificidades que estabelecem para os 
respetivos setores. Esta medida assume 
especial importância para determinar as 
entidades jurídicas no domínio dos serviços 
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financeiros, da prevenção do 
branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo que 
atualmente estão obrigadas a criar canais 
para denúncias internas.

financeiros, da prevenção do 
branqueamento de capitais, da correta 
aplicação da Diretiva 2011/7/UE sobre os 
atrasos de pagamento, do financiamento 
do terrorismo e da cibercriminalidade, que 
atualmente estão obrigadas a criar canais 
para denúncias internas. Dado que tais 
casos envolvem amiúde sistemas 
empresariais e financeiros internacionais 
de elevada complexidade, e que é provável 
que venham a ser da competência de 
diferentes jurisdições, devem ser adotadas 
disposições que prevejam um ponto de 
contacto único para os denunciantes.

_________________ _________________

49 OJ L 173, p. 1. 49 OJ L 173, p. 1.

50 Diretiva de Execução (UE) 2015/2392 
da Comissão, de 17 de dezembro de 2015, 
relativa ao Regulamento (UE) n.º 596/2014 
do Parlamento Europeu e do Conselho no 
que se refere à comunicação, às 
autoridades competentes, de informações 
sobre infrações efetivas ou potenciais a 
esse regulamento (JO L 332, p. 126).

50 Diretiva de Execução (UE) 2015/2392 
da Comissão, de 17 de dezembro de 2015, 
relativa ao Regulamento (UE) n.º 596/2014 
do Parlamento Europeu e do Conselho no 
que se refere à comunicação, às 
autoridades competentes, de informações 
sobre infrações efetivas ou potenciais a 
esse regulamento (JO L 332, p. 126).

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Sempre que é adotado um novo ato 
da União para o qual a proteção dos 
denunciantes seja pertinente e para cuja 
aplicação eficaz possa contribuir, deve ser 
ponderada a alteração do anexo da 
presente diretiva, a fim de o incluir no seu 
âmbito de aplicação.

(19) Sempre que é adotado um novo ato 
da União para o qual a proteção dos 
denunciantes seja pertinente e para cuja 
aplicação eficaz possa contribuir, deve ser 
alterado o anexo da presente diretiva, a fim 
de o incluir no seu âmbito de aplicação.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 20
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Texto da Comissão Alteração

(20) A presente diretiva deve aplicar-se 
sem prejuízo da proteção concedida aos 
trabalhadores quando denunciam infrações 
do direito do trabalho da União. Por força 
do artigo 11.º da Diretiva-Quadro 
89/391/CEE, os Estados-Membros estão já 
obrigados a garantir que os trabalhadores 
ou os seus representantes, em particular, no 
domínio da saúde e segurança no trabalho, 
não sejam prejudicados por pedirem ou 
proporem ao empregador que adote 
medidas adequadas para minimizar riscos 
ou eliminar fontes de perigo. Os 
trabalhadores e os seus representantes têm 
o direito de colocar questões às autoridades 
nacionais competentes, se considerarem 
que as medidas tomadas e os meios 
fornecidos pela entidade patronal não são 
adequados para garantir a segurança e a 
saúde.

(20) A presente diretiva deve aplicar-se 
sem prejuízo da proteção concedida aos 
trabalhadores quando denunciam infrações 
do direito do trabalho da União. Por força 
do artigo 11.º da Diretiva-Quadro 
89/391/CEE, os Estados-Membros estão já 
obrigados a garantir que os trabalhadores 
ou os seus representantes, em particular, no 
domínio da saúde e segurança no trabalho, 
não sejam prejudicados por pedirem ou 
proporem ao empregador que adote 
medidas adequadas para minimizar riscos 
ou eliminar fontes de perigo. Os 
trabalhadores e os seus representantes têm 
o direito de colocar questões às autoridades 
nacionais ou da União Europeia 
competentes se considerarem que as 
medidas tomadas e os meios fornecidos 
pela entidade patronal não são adequados 
para garantir a segurança e a saúde.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A presente diretiva não deve 
prejudicar a proteção da segurança 
nacional e de outras informações 
classificadas que o direito da União ou as 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas em vigor no Estado-
Membro em causa obriguem, por razões de 
segurança, a proteger contra um acesso não 
autorizado. Além disso, e em particular, as 
disposições da presente diretiva não devem 
afetar as obrigações decorrentes da Decisão 
(UE, Euratom) 2015/444 da Comissão, de 
13 de março de 2015, relativa às regras de 
segurança aplicáveis à proteção das 
informações classificadas da UE, nem da 
Decisão do Conselho de 23 de setembro de 
2013 relativa às regras de segurança 
aplicáveis à proteção das informações 

(21) A presente diretiva não deve 
prejudicar a proteção da segurança 
nacional e de outras informações 
classificadas que o direito da União ou as 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas em vigor no Estado-
Membro em causa obriguem, por razões de 
segurança, a proteger contra um acesso não 
autorizado. Além disso, as disposições da 
presente diretiva não devem afetar as 
obrigações decorrentes da Decisão (UE, 
Euratom) 2015/444 da Comissão, de 13 de 
março de 2015, relativa às regras de 
segurança aplicáveis à proteção das 
informações classificadas da UE, nem da 
Decisão do Conselho de 23 de setembro de 
2013 relativa às regras de segurança 
aplicáveis à proteção das informações 
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classificadas da UE. classificadas da UE.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A proteção deve, em primeiro 
lugar, aplicar-se às pessoas que tenham o 
estatuto de «trabalhadores», na aceção do 
artigo 45.º do TFUE, na interpretação que 
lhe dá o Tribunal de Justiça da União 
Europeia52 ou seja, pessoas que, durante 
certo tempo, efetuam prestações em 
benefício de outras e sob a direção destas, 
em contrapartida das quais recebem uma 
remuneração. Assim, a proteção deve ser 
concedida igualmente aos trabalhadores em 
relações de trabalho atípicas, incluindo os 
trabalhadores a tempo parcial e os 
trabalhadores contratados a termo, bem 
como a pessoas com um contrato de 
trabalho ou uma relação de trabalho com 
uma agência de trabalho temporário, que 
são tipos de relação em que as normas de 
proteção contra um tratamento injusto são 
frequentemente difíceis de aplicar.

(26) A proteção deve, em primeiro 
lugar, aplicar-se às pessoas que tenham o 
estatuto de «trabalhadores», na aceção do 
artigo 45.º do TFUE, na interpretação que 
lhe dá o Tribunal de Justiça da União 
Europeia52 ou seja, pessoas que, durante 
certo tempo, efetuam prestações em 
benefício de outras e sob a direção destas, 
em contrapartida das quais recebem uma 
remuneração. Assim, a proteção deve ser 
concedida igualmente aos trabalhadores em 
relações de trabalho atípicas, incluindo os 
trabalhadores a tempo parcial e os 
trabalhadores contratados a termo, bem 
como a pessoas com um contrato de 
trabalho ou uma relação de trabalho com 
uma agência de trabalho temporário, que 
são tipos de relação em que as normas de 
proteção contra um tratamento injusto são 
frequentemente difíceis de aplicar. Tendo 
em conta o relatório da organização 
Transparency International publicado no 
verão de 2018, que salienta a necessidade 
de proteger os denunciantes também nas 
instituições da UE, importa, pois, alargar 
igualmente a proteção aos funcionários 
da UE.

_________________ _________________

52 Acórdãos de 3 de julho de 1986, Lawrie-
Blum, processo 66/85; de 14 de outubro de 
2010, Union syndicale Solidaires Isère, 
processo C-428/09; de 9 de julho de 2015, 
Balkaya, processo C-229/14; de 4 de 
dezembro de 2014, FNV Kunsten, processo 
C-413/13; de 17 de novembro de 2016, 
Ruhrlandklinik, processo C-216/15.

52 Acórdãos de 3 de julho de 1986, Lawrie-
Blum, processo 66/85; de 14 de outubro de 
2010, Union syndicale Solidaires Isère, 
processo C-428/09; de 9 de julho de 2015, 
Balkaya, processo C-229/14; de 4 de 
dezembro de 2014, FNV Kunsten, processo 
C-413/13; de 17 de novembro de 2016, 
Ruhrlandklinik, processo C-216/15.
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Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Uma proteção eficaz dos 
denunciantes implica também a proteção 
de outras categorias de pessoas que, 
embora não dependam economicamente 
das suas atividades profissionais, podem, 
no entanto, ser alvo de retaliação por 
exporem infrações. Os atos de retaliação 
contra voluntários e estagiários não 
remunerados podem assumir a forma de 
dispensa dos seus serviços, de referências 
negativas para empregos futuros ou de 
danos à sua reputação.

(28) Uma proteção eficaz dos 
denunciantes implica também a proteção 
de outras categorias de pessoas que, 
embora não dependam economicamente 
das suas atividades profissionais, podem, 
no entanto, ser alvo de retaliação por 
exporem infrações. Os atos de retaliação 
contra voluntários e estagiários não 
remunerados podem assumir a forma de 
dispensa dos seus serviços, de referências 
negativas para empregos futuros ou de 
danos à sua reputação ou às suas 
perspetivas de carreira.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) A proteção deve ser concedida a 
pessoas que trabalham em entidades 
localizadas na União, mas também a 
pessoas que trabalham em entidades 
europeias localizadas fora do território da 
União. Deverá também aplicar-se aos 
funcionários, outros agentes e estagiários 
das instituições, agências e organismos da 
União.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Cabe aos Estados-Membros 
identificar as autoridades competentes para 

(34) Cabe aos Estados-Membros 
identificar as autoridades competentes para 
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receber e dar o devido seguimento às 
denúncias de infrações abrangidas pelo 
âmbito de aplicação da presente diretiva. 
Essas autoridades podem ser organismos 
reguladores ou de supervisão nos domínios 
em causa, autoridades com poderes 
coercivos, organismos de luta contra a 
corrupção e provedores de justiça. As 
autoridades competentes designadas devem 
dispor das capacidades e dos poderes 
necessários para apreciarem a exatidão das 
alegações constantes da denúncia e para 
tratarem as infrações comunicadas, 
inclusivamente através da instauração de 
um inquérito, de ação penal, de uma 
medida de recuperação de fundos ou de 
outras medidas corretivas adequadas, em 
conformidade com o seu mandato.

receber e dar o devido seguimento às 
denúncias de infrações abrangidas pelo 
âmbito de aplicação da presente diretiva, 
para garantir a correta aplicação e a 
plena, leal e célere cooperação entre as 
autoridades competentes do Estado-
Membro e com as autoridades pertinentes 
nos outros Estados-Membros. Essas 
autoridades podem ser organismos 
reguladores ou de supervisão nos domínios 
em causa, autoridades com poderes 
coercivos, organismos de luta contra a 
corrupção e provedores de justiça. As 
autoridades competentes designadas devem 
dispor, para além das capacidades e dos 
poderes necessários, de pessoal 
devidamente qualificado para apreciar a 
exatidão das alegações constantes da 
denúncia e para tratar as infrações 
comunicadas, inclusivamente através da 
instauração de um inquérito, de ação penal, 
de uma medida de recuperação de fundos 
ou de outras medidas corretivas adequadas, 
em conformidade com o seu mandato.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Para assegurar a eficácia da deteção 
e da prevenção de infrações ao direito da 
União, é vital que as pertinentes 
informações cheguem rapidamente àqueles 
que estão mais próximos da fonte do 
problema, que têm maior capacidade para 
inquirir e que dispõem de poderes para o 
resolver, sempre que possível. Para tal, as 
entidades jurídicas dos setores público e
privado terão de estabelecer procedimentos 
internos adequados para receber e dar 
seguimento às denúncias.

(37) Para assegurar a eficácia da deteção 
e da prevenção de infrações ao direito da 
União, é vital que as pertinentes 
informações cheguem rapidamente àqueles 
que estão mais próximos da fonte do 
problema, que têm maior capacidade para 
inquirir e que dispõem de poderes para o 
resolver, sempre que possível. Para tal, as 
entidades jurídicas dos setores público e 
privado terão de estabelecer procedimentos 
internos adequados para receber, analisar e 
dar seguimento às denúncias.

Alteração 20
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Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) A isenção das pequenas e 
microempresas da obrigação de estabelecer 
canais de denúncia interna não deve 
aplicar-se às empresas privadas que 
operam no domínio dos serviços 
financeiros. Essas empresas devem 
continuar obrigadas a estabelecer canais de 
denúncia interna, em conformidade com as 
atuais obrigações estabelecidas pelo acervo 
da União em matéria de serviços 
financeiros.

(39) A isenção das pequenas e 
microempresas da obrigação de estabelecer 
canais de denúncia interna não deve 
aplicar-se às empresas privadas que 
operam no domínio dos serviços 
financeiros ou estão estreitamente ligadas 
a este setor. Essas empresas devem 
continuar obrigadas a estabelecer canais de 
denúncia interna, em conformidade com as 
atuais obrigações estabelecidas pelo acervo 
da União em matéria de serviços 
financeiros.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Os Estados-Membros devem 
assegurar a conservação adequada de 
registos de todas as informações recebidas 
sobre infrações, bem como a 
recuperabilidade de todas essas 
informações junto da autoridade 
competente, e que as informações 
recebidas através de denúncias possam ser 
utilizadas como elementos de prova para 
aplicação de medidas coercivas, se 
necessário.

(57) Os Estados-Membros devem 
assegurar a conservação adequada de 
registos de todas as informações recebidas 
sobre infrações, bem como a 
recuperabilidade de todas essas 
informações junto da autoridade 
competente, e que as informações 
recebidas através de denúncias possam ser 
utilizadas como elementos de prova para 
aplicação de medidas coercivas, se 
necessário, e disponibilizadas aos outros 
Estados-Membros ou às autoridades da 
União Europeia, se for caso disso. 
Continua a ser da responsabilidade das 
autoridades que transmitem e recebem as 
informações garantir a proteção total dos 
denunciantes, bem como uma cooperação 
plena, leal e célere.

Alteração 22

Proposta de diretiva
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Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) Em regra, denunciantes devem 
utilizar primeiro os canais internos à sua 
disposição e comunicar as irregularidades 
ao empregador. Contudo, pode dar-se o 
caso de não existirem canais internos 
(quando as entidades não estão sujeitas à 
obrigação de os criar, imposta pela 
presente diretiva ou pela legislação 
nacional aplicável), de a sua utilização não 
ser obrigatória (nomeadamente, quando as 
pessoas não têm um vínculo laboral), ou de 
terem sido utilizados, mas não funcionarem 
adequadamente (por exemplo, a 
comunicação não foi tratada com diligência 
ou num prazo razoável, ou não foram 
tomadas medidas para tratar a infração à 
lei, apesar dos resultados corroborativos do 
inquérito).

(62) Os denunciantes devem utilizar 
primeiro os canais internos à sua 
disposição e comunicar as irregularidades 
ao empregador. Contudo, pode dar-se o 
caso de não existirem canais internos 
(quando as entidades não estão sujeitas à 
obrigação de os criar, imposta pela 
presente diretiva ou pela legislação 
nacional aplicável), de a sua utilização não 
ser obrigatória (nomeadamente, quando as 
pessoas não têm um vínculo laboral), ou de 
terem sido utilizados, mas não funcionarem 
adequadamente (por exemplo, a 
comunicação não foi tratada com diligência 
ou num prazo razoável, ou não foram 
tomadas medidas para tratar a infração à 
lei, apesar dos resultados corroborativos do 
inquérito).

Alteração 23

Proposta de diretiva
Considerando 80

Texto da Comissão Alteração

(80) A presente diretiva introduz normas 
mínimas, devendo os Estados-Membros ter 
poderes para introduzir ou manter 
disposições mais favoráveis para os 
denunciantes, desde que essas disposições 
não colidam com as medidas de proteção 
das pessoas visadas.

(80) A presente diretiva introduz normas 
mínimas, devendo os Estados-Membros ter 
poderes para, e ser encorajados a,
introduzir ou manter disposições mais 
favoráveis para os denunciantes, desde que 
essas disposições não colidam com as 
medidas de proteção das pessoas visadas.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Considerando 84

Texto da Comissão Alteração

(84) O objetivo da presente diretiva, a 
saber, o reforço da aplicação coerciva da 

(84) O objetivo da presente diretiva, a 
saber, o reforço da aplicação coerciva da 
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legislação em certos domínios e de atos em 
que a infração ao direito da União pode 
lesar gravemente o interesse público, 
através de sistemas eficazes de proteção 
dos denunciantes, não pode ser 
devidamente alcançado pelos Estados-
Membros agindo individual ou 
descoordenadamente, mas pode ser mais 
bem alcançado ao nível da União, mediante 
normas mínimas de harmonização em 
matéria de proteção dos denunciantes. 
Além disso, só uma ação ao nível da União 
pode assegurar coerência e harmonizar as 
atuais normas europeias nesta matéria. 
Assim, a União pode adotar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para se alcançar aquele objetivo.

legislação em certos domínios e de atos em 
que a infração ao direito da União pode 
lesar o interesse público, através de 
sistemas eficazes de proteção dos 
denunciantes, não pode ser devidamente 
alcançado pelos Estados-Membros agindo 
individual ou descoordenadamente, mas 
pode ser mais bem alcançado ao nível da 
União, mediante normas mínimas de 
harmonização em matéria de proteção dos 
denunciantes. Além disso, só uma ação ao 
nível da União pode assegurar coerência e 
harmonizar as atuais normas europeias 
nesta matéria. Assim, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade, consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para se alcançar aquele objetivo.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Com vista a reforçar a aplicação do 
direito e das políticas da União em 
domínios específicos, a presente diretiva 
estabelece normas mínimas comuns para a 
proteção dos denunciantes das atividades 
ilícitas ou os abusos de direito seguintes:

1. Com vista a reforçar a aplicação do 
direito e das políticas da União em 
domínios específicos, a presente diretiva 
estabelece normas mínimas comuns para a 
proteção dos denunciantes das atividades 
ilícitas, dos abusos de direito ou das 
ameaças ao interesse público, incluindo:

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Infrações no âmbito de aplicação 
dos atos da União indicados no anexo 

a) Infrações no âmbito de aplicação 
dos atos da União nos seguintes domínios:
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(partes I e II), nos seguintes domínios:

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Serviços financeiros, prevenção do
branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo,

ii) Serviços financeiros, prevenção da 
evasão fiscal, fraude fiscal, elisão fiscal,
branqueamento de capitais e financiamento 
do terrorismo , ciberterrorismo e 
cibercriminalidade, corrupção e 
criminalidade organizada;

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Infrações do disposto nos 
artigos 101.º, 102.º, 106.º, 107.º e 108.º do 
Tratado, e no âmbito dos Regulamentos 
(CE) n.º 1/2003 e (UE) 2015/1589 do 
Conselho;

b) Direito da concorrência, 
nomeadamente infrações do disposto nos 
artigos 101.º, 102.º, 106.º, 107.º e 108.º do 
Tratado, e no âmbito dos Regulamentos 
(CE) n.º 1/2003 e (UE) 2015/1589 do 
Conselho;

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Infrações relacionadas com o 
mercado interno, a que se refere o 
artigo 26.º, n.º 2, do TFUE, respeitantes às 
normas que regem o imposto sobre as 
sociedades, ou expedientes cujo objetivo 
seja a obtenção de vantagens fiscais que 
contrariem o objetivo ou a finalidade da 
legislação aplicável em matéria de imposto 
sobre as sociedades.

d) Infrações relacionadas com o 
mercado interno, a que se refere o 
artigo 26.º, n.º 2, do TFUE, 
designadamente respeitantes às normas 
que regem o imposto sobre as sociedades, 
ou expedientes cujo objetivo seja a 
obtenção de vantagens fiscais que 
contrariem o objetivo ou a finalidade da 
legislação aplicável em matéria de imposto 
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sobre as sociedades.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. À denúncia de infrações aplicam-se 
as normas específicas estabelecidas por
atos setoriais da União enumerados na 
parte 2 do anexo. A todas as questões 
relativas à proteção dos denunciantes de 
irregularidades não reguladas por atos 
setoriais da União, aplicam-se as 
disposições da presente diretiva.

2. À denúncia de infrações aplicam-se 
as normas específicas que conferirem 
maior proteção estabelecidas pelos atos 
setoriais da União enumerados na parte 2 
do anexo. A todas as questões relativas à 
proteção dos denunciantes de 
irregularidades não reguladas por atos 
setoriais da União aplicam-se as 
disposições da presente diretiva.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se aos 
denunciantes que, trabalhando nos sectores 
público e privado, tenham obtido 
informações sobre infrações em contexto 
profissional, designada mas não 
taxativamente as seguintes:

1. A presente diretiva aplica-se aos 
denunciantes e facilitadores que, 
trabalhando nos setores público e privado, 
tenham obtido informações sobre 
infrações, e designadamente mas não 
apenas as seguintes:

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Trabalhadores, na aceção do artigo 
45.º do TFUE;

a) Trabalhadores, na aceção do artigo 
45.º do TFUE, incluindo trabalhadores a 
tempo parcial e contratados a termo certo, 
bem como pessoas que possuam o estatuto 
de funcionários públicos;
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Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Quaisquer pessoas que trabalhem 
sob a supervisão e a direção de 
contratantes, subcontratantes e 
fornecedores.

d) Quaisquer pessoas que trabalhem 
sob a supervisão e a direção de 
contratantes, subcontratantes, prestadores 
de serviços e fornecedores.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Pessoas que facilitem a denúncia 
de infrações, tais como intermediários ou 
jornalistas.

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva aplica-se 
igualmente a denunciantes de 
irregularidades cuja relação laboral se não 
tenha ainda iniciado, que tenham obtido as
correspondentes informações durante o 
processo de recrutamento ou noutra fase, 
nomeadamente de negociação pré-
contratual.

2. A presente diretiva aplica-se 
igualmente a denunciantes de 
irregularidades cuja relação laboral se não 
tenha ainda iniciado, que tenham obtido as 
correspondentes informações durante o 
processo de recrutamento ou noutra fase, 
nomeadamente de negociação pré-
contratual, assim como a relações laborais 
terminadas.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Sem prejuízo do disposto nos 
artigos 22.º-A, 22.º-B e 22.º-C do 
Regulamento n.º 31 (CEE) e n.º 11 
(CEEA), a presente diretiva aplica-se 
igualmente aos funcionários e aos outros 
agentes da União Europeia e da 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica que comuniquem informações 
sobre qualquer uma das infrações 
referidas no artigo 1.º.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Infrações», atividades ilícitas ou 
abusos de direito, reais ou potenciais, nos 
âmbitos de aplicação dos atos da União, do 
artigo 1.º e do anexo II;

(1) «Infrações», atividades ilícitas, 
omissões ou abusos de direito, reais ou 
potenciais, nos âmbitos de aplicação dos 
atos da União, do artigo 1.º;

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(3) «Abuso de direito», atos ou 
omissões que caiam no âmbito de 
aplicação do direito da União, que não 
sejam ilícitos em termos formais, mas 
contrariem o objetivo ou a finalidade 
prosseguidos pelas normas aplicáveis;

(3) «Abuso de direito», atos ou 
omissões que caiam no âmbito de 
aplicação do direito da União, que não 
sejam ilícitos em termos formais, mas 
contrariem o objetivo ou a finalidade 
prosseguidos pelas normas aplicáveis, ou 
representem um perigo para o interesse 
público;

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) «Informações sobre infrações», 
elementos de prova sobre infrações reais, 
assim como suspeitas razoáveis de 
potenciais infrações, que se não tenham 
ainda materializado;

(4) «Informações sobre infrações», 
elementos de prova sobre infrações reais, 
assim como suspeitas de potenciais 
infrações, que se não tenham ainda 
materializado;

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Denúncia», comunicação de 
informações relativas a uma infração que 
tenha ocorrido, ou cuja ocorrência seja 
provável, na organização em que o 
denunciante trabalha ou tenha 
trabalhado, ou noutra organização com a 
qual está ou tenha estado em contacto por 
via da sua atividade profissional;

(5) «Denúncia», comunicação de 
informações relativas a uma infração que 
tenha ocorrido, ou cuja ocorrência seja 
provável, em caso de ameaça grave e 
iminente ou de risco de danos 
irreversíveis;

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Divulgação», disponibilização, no 
domínio público, de informações sobre 
infrações, obtidas em contexto 
profissional;

(8) «Divulgação», disponibilização, no 
domínio público, de informações sobre 
infrações;

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Denunciante», pessoa singular ou 
coletiva que comunique ou divulgue 
informações sobre infrações, obtidas no 

(9) «Denunciante», pessoa singular ou 
coletiva que comunique ou divulgue 
informações sobre infrações, ou que corra 
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âmbito das suas atividades profissionais; o risco de vir a sofrer represálias, 
incluindo-se nesta categoria as pessoas 
singulares que não possuam uma relação 
laboral tradicional trabalhador-
empregador, como consultores, 
contratantes, formandos, estagiários, 
voluntários, trabalhadores-estudantes, 
trabalhadores temporários e antigos 
empregados;

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Retaliação», qualquer ameaça, ato 
ou omissão, proferidas ou praticado em 
consequência da denúncia interna ou 
externa, que ocorra em contexto 
profissional e cause ou possa causar 
prejuízos injustificados ao denunciante;

(12) «Retaliação», qualquer ameaça, ato 
ou omissão proferida ou praticada em 
consequência da denúncia ou divulgação 
interna ou externa, que cause ou possa 
causar prejuízos injustificados ao 
denunciante, ao suspeito da denúncia, ao 
seu agregado familiar, aos seus parentes e 
aos facilitadores;

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) «Seguimento», qualquer medida 
tomada por quem recebe a denúncia interna 
ou externa, para aferir da exatidão das 
alegações constantes da denúncia e, se for 
caso disso, tratar a infração denunciada, 
incluindo inquéritos internos, 
investigações, ação penal, medidas de 
recuperação de fundos e encerramento;

(13) «Seguimento», qualquer medida 
tomada por quem recebe a denúncia interna 
ou externa, para aferir da exatidão das 
alegações constantes da denúncia e, se for 
caso disso, tratar a infração denunciada, 
incluindo inquéritos internos, 
investigações, ação penal, medidas de 
recuperação de fundos e encerramento, 
assim como qualquer outra medida 
corretiva ou de atenuação adequada;

Alteração 45
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Autoridade competente», qualquer 
autoridade nacional habilitada a receber 
denúncias, nos termos do capítulo III, e 
designada para desempenhar as funções 
previstas na presente diretiva, em particular 
as referentes ao seguimento das denúncias.

(14) «Autoridade competente», qualquer 
autoridade juridicamente responsável da 
União ou do Estado-Membro habilitada a 
receber denúncias, nos termos do 
capítulo III, e designada para desempenhar 
as funções previstas na presente diretiva, 
em particular as referentes ao seguimento 
das denúncias.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, após consultas aos parceiros 
sociais, se for caso disso, as entidades 
jurídicas dos setores público e privado 
estabeleçam canais e procedimentos 
internos para as denúncias e o seguimento 
a dar-lhes.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, após consultas aos parceiros 
sociais, as entidades jurídicas dos setores 
público e privado estabeleçam canais e 
procedimentos internos para as denúncias e 
o seguimento a dar-lhes.

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esses canais e procedimentos 
devem permitir a denúncia de 
irregularidades pelos empregados da 
entidade. Podem permitir também a 
denúncia por pessoas que estejam em 
contacto com a entidade no contexto das 
atividades profissionais a que se refere o 
artigo 2.º, n.º 1, alíneas b), c) e d), mas a 
utilização de canais internos para as 
denúncias não é obrigatória para esta 
categoria de pessoas.

2. Esses canais e procedimentos 
devem permitir a denúncia de 
irregularidades pelos empregados da 
entidade. Devem permitir também a 
denúncia por pessoas que estejam em 
contacto com a entidade no contexto das 
atividades profissionais a que se refere o 
artigo 2.º, n.º 1, alíneas b), c) e d), mas a 
utilização de canais internos para as 
denúncias não é obrigatória para esta 
categoria de pessoas.
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Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Entidades jurídicas privadas com um 
volume de negócios anual ou um balanço 
anual total de 10 milhões de euros ou 
superior;

Entidades jurídicas privadas com um 
volume de negócios anual, quer sejam 
empresas ou grupos empresariais, ou um 
balanço anual total de 10 milhões de euros 
ou superior;

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Entidades jurídicas privadas de 
qualquer dimensão que operem no domínio 
dos serviços financeiros ou sejam 
vulneráveis ao branqueamento de capitais
ou ao financiamento do terrorismo, nos 
termos dos atos da União referidos no 
anexo.

c) Entidades jurídicas privadas de 
qualquer dimensão que operem no domínio 
dos serviços financeiros ou sejam 
vulneráveis ao branqueamento de capitais,
ao financiamento do terrorismo ou à 
cibercriminalidade, nos termos dos atos da 
União referidos no anexo.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Instituições, agências e 
organismos da União Europeia;

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração
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a) Canais para receção de denúncias, 
concebidos, instalados e operados de forma 
a assegurar a confidencialidade da 
identidade dos denunciantes e impedir o 
acesso de pessoal não autorizado;

a) Canais para receção de denúncias, 
concebidos, instalados e operados de forma 
a garantir a confirmação da receção da 
denúncia, a assegurar a confidencialidade 
da identidade ou o anonimato dos 
denunciantes e impedir o acesso de pessoal 
não autorizado;

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Prazo razoável, não superior a três 
meses a contar da data da denúncia, para 
informar o denunciante sobre o seguimento 
dado;

d) Prazo razoável, não superior a três 
meses a contar da data da denúncia, para 
informar de forma substantiva o 
denunciante sobre o seguimento dado;

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Comunicação escrita, em formato 
eletrónico ou em papel, e/ou oral através de 
linhas telefónicas, com ou sem gravação;

a) Comunicação escrita, em formato 
eletrónico ou em papel, e/ou oral através de 
linhas telefónicas, com ou sem gravação; 
caso a conversa telefónica seja gravada, é 
necessário o consentimento prévio do 
denunciante;

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Reuniões presenciais com a pessoa 
ou o serviço designado para receber 
denúncias.

b) Reuniões presenciais com a pessoa
ou o serviço designado para receber 
denúncias, sendo o denunciante 
acompanhado, se assim o desejar, por um 
representante sindical ou pelo(a) seu(sua) 
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representante legal;

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estabeleçam canais de denúncia 
externa independentes e autónomos, que 
sejam seguros e garantam 
confidencialidade, para receber e tratar as 
informações comunicadas pelo 
denunciante;

a) Estabeleçam canais de denúncia 
externa independentes e autónomos, que 
sejam seguros e garantam 
confidencialidade, para receber e tratar as 
informações comunicadas pelo 
denunciante, permitam a denúncia 
anónima e a salvaguarda dos dados 
pessoais do denunciante;

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Garantam aconselhamento e apoio 
jurídico gratuito e independente às 
pessoas que denunciem infrações e aos 
intermediários;

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informem o denunciante, num 
prazo razoável, não superior a três meses, 
ou a seis meses, em casos devidamente 
justificados, do seguimento dado à 
denúncia;

b) Acusem a receção da denúncia e
informem o denunciante, num prazo 
razoável não superior a três meses, ou a 
seis meses em casos devidamente 
justificados, do seguimento dado à 
denúncia;

Alteração 58
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Transmitam as informações 
contidas na denúncia aos órgãos ou 
organismos competentes da União, 
conforme for adequado, para 
aprofundamento do inquérito, sempre que 
tal esteja previsto no direito nacional ou 
da União.

c) Transmitam as informações 
contidas na denúncia aos órgãos, 
organismos ou agências competentes da 
União ou de outros Estados-Membros, 
conforme for adequado, para 
aprofundamento do inquérito.

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Cooperam plena, leal e 
celeremente com outros Estados-Membros 
e autoridades da UE.

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
garantir que as autoridades competentes 
deem seguimento às denúncias, tomando as 
medidas necessárias, e que investiguem, na 
devida medida, o seu conteúdo. As 
autoridades competentes devem informar o 
denunciante sobre o resultado final dos 
inquéritos.

3. Os Estados-Membros devem 
garantir que as autoridades competentes 
deem seguimento às denúncias, tomando as 
medidas necessárias, e que investiguem, na 
devida medida, o seu conteúdo. As
autoridades competentes devem informar o 
denunciante, todos os outros 
Estados-Membros pertinentes e as 
autoridades, serviços e agências 
competentes da UE e dos Estados-
Membros sobre o resultado final dos 
inquéritos.

Alteração 61
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que qualquer autoridade que 
receba uma denúncia, mas não tenha 
competência para tratar da infração 
denunciada, a transmite à autoridade 
competente e que o denunciante seja 
informado deste facto.

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que qualquer autoridade que 
receba uma denúncia, mas não tenha 
competência para tratar da infração 
denunciada, a transmite à autoridade 
competente e que o denunciante seja 
informado deste facto. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
autoridades competentes que recebam 
denúncias sobre as quais não tenham 
competência dispõem de procedimentos 
claros para tratar todas as informações 
divulgadas de modo seguro e 
confidencial.

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Garantirem aconselhamento e 
apoio jurídico gratuito e independente às 
pessoas que denunciem infrações e aos 
intermediários;

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Reuniões presenciais com pessoal 
da autoridade competente, em dedicação 
exclusiva.

c) Reuniões presenciais com pessoal 
da autoridade competente, em dedicação 
exclusiva, acompanhado, se o 
denunciante assim o desejar, por um 
representante sindical e/ou o(a) seu(sua) 
representante legal, e garantindo a 
confidencialidade e o respeito do 
anonimato.
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Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que as autoridades competentes 
disponham de pessoal dedicado 
exclusivamente ao tratamento de 
denúncias. O pessoal dedicado 
exclusivamente a esta função deve receber 
formação específica para o efeito.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que as autoridades competentes 
disponham de pessoal competente e em 
número adequado dedicado 
exclusivamente ao tratamento de 
denúncias. O pessoal dedicado 
exclusivamente a esta função deve receber 
formação específica para o efeito.

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Manter contacto com o 
denunciante, para o informar dos 
progressos e do resultado do inquérito.

c) Manter contacto confidencial com 
o denunciante, para o informar dos 
progressos e do resultado do inquérito.

Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O prazo, que deve ser razoável, não 
superior a três meses, ou a seis meses, em 
casos devidamente justificados, para 
informar o denunciante sobre o seguimento 
dado à denúncia, assim como o tipo e o 
conteúdo dessa informação;

b) O prazo, que deve ser razoável, não 
superior a três meses, ou a seis meses, em 
casos devidamente justificados, para 
informar o denunciante de forma 
substantiva sobre o seguimento dado à 
denúncia, assim como o tipo e o conteúdo 
dessa informação;

Alteração 67
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Informações de contacto de 
organizações da sociedade civil que 
proporcionam gratuitamente 
aconselhamento jurídico.

Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Beneficiam de proteção ao abrigo 
da presente diretiva os denunciantes que, à 
data da denúncia, tenham motivos 
razoáveis para crer que as informações 
comunicadas são verdadeiras e caem no 
âmbito de aplicação da presente diretiva.

1. Beneficiam de proteção ao abrigo 
da presente diretiva os denunciantes que, à 
data da denúncia, tenham motivos 
razoáveis para crer que as informações 
comunicadas, independentemente do meio 
de denúncia escolhido, são verdadeiras e 
recaem no âmbito de aplicação da presente 
diretiva, devendo ser-lhes concedido o 
estatuto de denunciante. A proteção será 
extensível às pessoas que fizerem 
revelações inexatas de boa fé, devendo a 
proteção das pessoas que comunicam as 
informações ser facultada enquanto a 
exatidão de uma revelação estiver a ser 
avaliada.

Alteração 69

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os denunciantes que divulguem 
informações que se enquadrem no âmbito 
de aplicação da presente diretiva e cuja 
identidade seja revelada beneficiam 
igualmente de proteção ao abrigo da 
presente diretiva.
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Alteração 70

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem 
estabelecer critérios claros para a 
concessão aos denunciantes dos direitos e 
da proteção previstos na presente diretiva 
a partir do momento da comunicação.

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os denunciantes externos 
beneficiam de proteção ao abrigo da 
presente diretiva desde que se verifique 
uma das seguintes condições:

Suprimido

a) Terem os denunciantes, antes, 
efetuado a denúncia internamente e não 
terem sido tomadas medidas adequadas 
para o seu tratamento no prazo razoável a 
que se refere o artigo 5.º;

b) Não estarem disponíveis, para os 
denunciantes, canais de denúncia interna, 
ou não ser razoável esperar que aqueles 
tivessem conhecimento da sua existência;

c) Não ser obrigatória para os 
denunciantes a utilização de canais de 
denúncia interna, nos termos do 
artigo 4.º, n.º 2;

d) Não ser razoável esperar que os 
denunciantes utilizassem os canais para 
denúncias internas, atendendo ao 
conteúdo das suas denúncias;

e) Terem os denunciantes motivos 
razoáveis para considerar que a utilização 
dos canais para denúncias internas 
poderia comprometer a eficácia das
diligências de inquérito a efetuar pelas 
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autoridades competentes;

f) Terem os denunciantes direito, ao 
abrigo do direito da União, a informar 
diretamente uma autoridade competente 
através dos canais para denúncias 
externas.

Alteração 72

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As pessoas que divulguem 
publicamente informações sobre infrações 
que caiam no âmbito de aplicação da 
presente diretiva beneficiam da proteção 
nela prevista se, alternativamente:

Suprimido

a) Tiverem, antes, efetuado a denúncia 
interna e/ou externamente, nos termos 
dos capítulos II e III, e do n.º 2 do 
presente artigo, e não tiverem sido 
tomadas medidas adequadas para o seu 
tratamento no prazo razoável a que se 
referem o artigo 6.º, n.º 2, alínea b), e o 
artigo 9.º, n.º 1, alínea b); or

b) Não for razoável esperar que 
utilizassem os canais para denúncias 
internas e/ou externas devido ao risco 
iminente ou manifesto para o interesse 
público, ou às circunstâncias concretas, 
ou se houver risco de dano irreversível.

Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Coerção, intimidação, assédio ou 
ostracização no local de trabalho;

g) Coerção, intimidação, assédio ou 
ostracização;
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Alteração 74

Proposta de diretiva
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.°-A

Acompanhamento do autor ou dos 
autores de uma denúncia por um terceiro 

independente

1. Os Estados-Membros podem prever que 
o autor da denúncia ou a pessoa que 
pondera efetuar uma denúncia ou uma 
divulgação pública beneficiem de apoio 
no processo. Este apoio deve garantir que 
a identidade das pessoas mencionadas no 
presente número permanece confidencial, 
podendo designadamente consistir:

a) Num aconselhamento imparcial, 
confidencial e grátis, nomeadamente 
sobre o âmbito de aplicação da presente 
diretiva, os meios de denúncia e a 
proteção concedida ao autor da denúncia, 
bem como sobre os direitos da pessoa em 
causa;

b) Num aconselhamento jurídico em caso 
de litígio;

c) Num apoio psicológico.

2. Este apoio pode ser assegurado por 
uma autoridade administrativa 
independente, um sindicato ou outra 
organização representativa dos 
trabalhadores, ou por uma entidade 
acreditada designada pelo 
Estado-Membro, desde que cumpra os 
seguintes critérios:

a) Esteja regularmente constituída nos 
termos da legislação de um 
Estado-Membro;

b) Tenha um interesse legítimo em 
garantir o respeito das disposições 
previstas na presente diretiva; e

c) Seja uma entidade sem fins lucrativos.
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Alteração 75

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Além da prestação de apoio 
judiciário aos denunciantes no âmbito de 
processos penais e de processos cíveis 
transfronteiriços, nos termos das Diretivas 
(UE) 2016/1919 e 2008/52/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho63 e da 
lei nacional, os Estados-Membros podem 
prever outras medidas de apoio judiciário e 
financeiro a conceder aos denunciantes no 
âmbito de processos judiciais.

8. Além da prestação de apoio 
judiciário aos denunciantes no âmbito de 
processos penais e de processos cíveis 
transfronteiriços, nos termos das Diretivas 
(UE) 2016/1919 e 2008/52/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e da lei 
nacional, os Estados-Membros podem
decidir prever outras medidas de apoio 
judiciário e financeiro a conceder aos 
denunciantes no âmbito de processos 
judiciais, bem assim como ajuda 
financeira em caso de perda temporária 
de rendimentos.

__________________ __________________

63 Diretiva 2008/52/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 
2008, relativa a certos aspetos da mediação 
em matéria civil e comercial, JO L 136 de 
24.5.2008, p. 3.

63 Diretiva 2008/52/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 
2008, relativa a certos aspetos da mediação 
em matéria civil e comercial, JO L 136 de 
24.5.2008, p. 3.

Alteração 76

Proposta de diretiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.°-A

Obrigação de manter confidencial a 
identidade do autor da denúncia

1. A identidade do autor ou autores da 
denúncia não pode ser revelada sem o seu 
consentimento expresso. Esta obrigação 
de confidencialidade inclui igualmente as 
informações que possam servir para 
identificar o autor da denúncia.

2. Uma pessoa que disponha ou obtenha 
as informações a que se refere o n.º 1 
ficará obrigada a não as divulgar.
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3. As circunstâncias em que, em 
derrogação do n.º 2, as informações 
relativas à identidade do autor da 
denúncia podem ser reveladas são 
limitadas a casos excecionais, em que a 
divulgação destas informações é uma 
obrigação necessária e proporcionada, 
imposta pelo direito da União ou pelo 
direito nacional no contexto de inquéritos 
ou processos judiciais subsequentes, ou 
para salvaguardar as liberdades de 
outrem, incluindo o direito de defesa da 
pessoa visada, e sempre sob reserva das 
garantias adequadas consagradas pelas 
legislações em causa. Nesses casos devem 
ser tomadas medidas adequadas e eficazes 
para garantir a segurança e o bem-estar 
do autor ou dos autores da denúncia.

4. Nos casos a que se refere o n.º 3, a 
pessoa designada para receber a denúncia 
informa em devido tempo o autor da 
denúncia antes de revelar a sua 
identidade e consulta-o sobre possíveis 
medidas alternativas.

5. Os meios de denúncia internos e 
externos devem ser concebidos de forma a 
garantir a confidencialidade da 
identidade do autor da denúncia e impedir 
as pessoas não autorizadas de lhe aceder.
Devem ser mantidos registos dos acessos 
dos funcionários a informações 
confidenciais, incluindo a hora e a data 
dos acessos.

Alteração 77

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Violem o dever de manutenção da 
confidencialidade da identidade de pessoas 
visadas.

d) Violem o dever de manutenção da 
confidencialidade ou do anonimato da 
identidade dos denunciantes.

Alteração 78
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Repitam a infração denunciada 
pelo denunciante uma vez encerrado o 
processo.

Alteração 79

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever 
sanções eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas, aplicáveis às pessoas que 
denunciem ou divulguem informações 
malevola ou abusivamente, incluindo 
medidas de ressarcimento das pessoas que 
tenham sofrido prejuízos em 
consequência de denúncias ou 
divulgações malévolas ou abusivas.

2. Os Estados-Membros devem prever 
sanções eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas, aplicáveis às pessoas que 
denunciem ou divulguem informações 
malévola ou abusivamente.

Alteração 80

Proposta de diretiva
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.°-A

Obrigação de cooperar

1. As autoridades dos Estados-Membros 
que tomem conhecimento de infrações ao 
direito da União abrangidas pela presente 
diretiva têm o dever de informar com 
celeridade todas as outras autoridades 
pertinentes dos Estados-Membros e/ou os 
serviços e as agências da UE, bem como 
de cooperar leal, eficaz e celeremente com 
os mesmos.

2. As autoridades dos Estados-Membros 
que sejam notificadas pelas autoridades 
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de outros Estados-Membros de potenciais 
infrações ao direito da União abrangidas 
pela presente diretiva devem transmitir 
uma resposta substancial sobre as 
medidas adotadas em relação às referidas 
notificações e devem enviar um aviso de 
receção e indicar um ponto de contacto 
com vista à continuidade da cooperação.

3. As autoridades dos Estados-Membros 
têm a obrigação de salvaguardar as 
informações confidenciais que recebam, 
em especial as relativas à identidade e 
outros dados pessoais dos denunciantes.

4. As autoridades dos Estados-Membros 
têm a obrigação de proporcionar acesso 
confidencial às informações que recebam 
dos denunciantes e de viabilizar 
tempestivamente os pedidos de 
informação complementar.

5. As autoridades dos Estados-Membros 
têm a obrigação de partilhar 
tempestivamente todas as informações 
pertinentes com as autoridades 
competentes de outros Estados-Membros 
relativas a infrações ao direito da União 
ou ao direito nacional em processos 
internacionais.

Alteração 81

Proposta de diretiva
Artigo 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-B

Renúncia aos direitos e às vias de recurso

Os direitos e as vias de recurso previstos 
na presente diretiva não podem ser objeto 
de renúncia ou limitação por quaisquer 
acordos, políticas, formas ou contratos de 
trabalho, incluindo qualquer acordo de 
arbitragem que anteceda o litígio. Toda e 
qualquer tentativa de renúncia a esses 
direitos e vias de recurso, ou de restrição 
dos mesmos, deve ser considerada nula e
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sem aplicação legal.

Alteração 82

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao transporem a presente diretiva, 
os Estados-Membros podem ponderar o 
estabelecimento de uma autoridade 
independente para proteção dos 
denunciantes.

Alteração 83

Proposta de diretiva
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.°-A

Atualização dos anexos

Sempre que um novo ato jurídico da UE 
se enquadre no âmbito de aplicação 
material previsto no artigo 1.º, n.º 1, 
alínea a), ou no artigo 1.º, n.º 2, a 
Comissão deve atualizar os anexos em 
conformidade através de um ato 
delegado.
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