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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu 
aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem
(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0218

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 16., 33., 43., 50. pantu, 
53. panta 1. punktu, 62., 91., 100., 103., 109., 114., 168., 169., 192., 207. pantu un 
325. panta 4. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 31. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0159/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Zviedrijas Riksdāgs un 
kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu ...1,  

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu2, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas … atzinumu3,  

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta kontroles komitejas, 
Ekonomikas un monetārās komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Kultūras un izglītības 
komitejas, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Konstitucionālo jautājumu 
komitejas atzinumus (A8-0000/2018),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 OV C …
2 OV C …
3 OV C …
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(1) Personas, kuras strādā organizācijā 
vai sazinās ar to saistībā ar darbu, bieži 
pirmās uzzina par apdraudējumu vai 
kaitējumu sabiedrības interesēm, kas rodas 
šajā kontekstā. “Ceļot trauksmi”, tās pilda 
nozīmīgu funkciju tiesību aktu pārkāpumu 
atklāšanā un novēršanā un sabiedrības 
labklājības aizsardzībā. Taču, baidoties no 
represijām, iespējamie trauksmes cēlēji 
nereti atturas ziņot par savām bažām vai 
aizdomām.

(1) Personas, kuras strādā organizācijā 
vai sazinās ar to saistībā ar darbu, bieži 
pirmās uzzina par apdraudējumu vai 
kaitējumu sabiedrības interesēm, kas rodas 
šajā kontekstā. “Ceļot trauksmi”, tās pilda 
nozīmīgu funkciju sabiedrības interešu un 
tiesību aktu pārkāpumu atklāšanā un 
novēršanā un sabiedrības labklājības un 
vārda un informācijas brīvības
aizsardzībā. Taču, baidoties no represijām, 
iespējamie trauksmes cēlēji nereti atturas 
ziņot par savām bažām vai aizdomām.

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(3) Konkrētās politikas jomās 
Savienības tiesību aktu pārkāpumi var 
nopietni kaitēt sabiedrības interesēm, radot 
nozīmīgus riskus sabiedrības labklājībai. 
Jomās, kurās ir identificētas izpildes 
nepilnības un trauksmes cēlēji ir privileģētā 
stāvoklī atklāt pārkāpumus, ir jāuzlabo 
izpilde, nodrošinot trauksmes cēlēju 
efektīvu aizsardzību pret represijām un 
ieviešot efektīvus ziņošanas kanālus.

(3) Konkrētās politikas jomās 
Savienības tiesību aktu pārkāpumi var 
kaitēt sabiedrības interesēm, radot 
nozīmīgus riskus sabiedrības labklājībai. 
Jomās, kurās ir identificētas izpildes 
nepilnības un trauksmes cēlēji ir privileģētā 
stāvoklī atklāt pārkāpumus, ir jāuzlabo
tiesību normu izpilde, nodrošinot 
trauksmes cēlēju efektīvu aizsardzību pret 
represijām un ieviešot efektīvus ziņošanas 
kanālus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(5) Tāpēc kopējie trauksmes cēlēju 
efektīvas aizsardzības minimālie standarti 
jāattiecina uz tiem tiesību aktiem un 
politikas jomām, kurās: i) pastāv vajadzība 
stiprināt izpildi; ii) trauksmes cēlēju 
nepietiekama ziņošana ir svarīgs faktors, 
kas ietekmē izpildi, un iii) Savienības 
tiesību aktu pārkāpumi var nopietni kaitēt 
sabiedrības interesēm.

(5) Tādēļ kopējie trauksmes cēlēju 
efektīvas aizsardzības minimālie standarti
ir jāattiecina uz tiem tiesību aktiem un 
politikas jomām, kurās: i) pastāv vajadzība 
stiprināt izpildi; ii) trauksmes cēlēju 
nepietiekama ziņošana ir svarīgs faktors, 
kas ietekmē tiesību normu izpildi, un iii) 
Savienības tiesību aktu pārkāpumi var 
kaitēt sabiedrības interesēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(10) Pierādījumu vākšana, noziegumu
pret vidi un nelikumīgas rīcības pret vides 
aizsardzību atklāšana un novēršana 
joprojām ir izaicinājums, un tā ir 
jāpastiprina, kā tas atzīts Komisijas 2018.
gada 18. janvāra paziņojumā par “ES 
rīcību vidiskās atbilstības un pārvaldības 
uzlabošanā”40. Tā kā trauksmes cēlēju 
aizsardzības noteikumi patlaban ir 
paredzēti tikai vienā Savienības nozaru 
instrumentā par vides aizsardzību41, šāda 
aizsardzība būtu jāievieš, lai nodrošinātu to 
Savienības vides acquis efektīvu izpildi, 
kuru pārkāpumi var nodarīt nopietnu
kaitējumu sabiedrības interesēm un, 
iespējams, radīt plašāku pārrobežu ietekmi. 
Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad nedroši 
produkti var kaitēt videi.

(10) Noziegumu pret vidi un 
nelikumīgas rīcības pret vides aizsardzību 
atklāšana un novēršana un pierādījumu 
vākšana par minētajām nelikumībām 
joprojām ir izaicinājums, un minētās 
darbības ir jāpastiprina, kā tas ir atzīts 
Komisijas 2018. gada 18. janvāra 
paziņojumā “ES rīcība vidiskās atbilstības 
un pārvaldības uzlabošanā”40. Tā kā 
trauksmes cēlēju aizsardzības noteikumi 
patlaban ir paredzēti tikai vienā Savienības 
nozaru instrumentā par vides aizsardzību41, 
šāda aizsardzība būtu jāievieš, lai 
nodrošinātu to Savienības vides acquis 
efektīvu izpildi, kuru pārkāpumi var 
nodarīt kaitējumu sabiedrības interesēm un, 
iespējams, radīt plašāku pārrobežu ietekmi. 
Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad nedroši 
produkti var kaitēt videi.

__________________ __________________
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40 COM (2018) 10 final. 40 COM (2018)0010.

41 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2013/30/ES (2013. gada 12. 
jūnijs) par to darbību drošumu, kas 
saistītas ar naftas un gāzes nozares 
darbībām jūrā (OV L 178, 66. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 12. jūnija Direktīva 
2013/30/ES par to darbību drošumu, kas 
saistītas ar naftas un gāzes nozares 
darbībām jūrā un ar kuru groza Direktīvu 
2004/35/EK (OV L 178, 28.6.2013.,
66. lpp.).

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(14) Privātās dzīves un personas datu 
aizsardzība ir vēl viena joma, kur 
trauksmes cēlēji vislabāk var atklāt 
Savienības tiesību aktu pārkāpumus, kuri 
var nopietni kaitēt sabiedrībai. Līdzīgi 
apsvērumi attiecas uz darbībām, ar ko tiek 
pārkāpta Direktīva par tīklu un 
informācijas sistēmu drošību45 , kas ievieš 
prasības par incidentu (tostarp tādu, kas 
nekompromitē personas datus) paziņošanu 
un drošības prasības pamatpakalpojumu 
sniedzējiem dažādās jomās (piemēram, 
enerģētikas, veselības aizsardzības, 
transporta, banku u. c. nozarēs) un digitālo 
pamatpakalpojumu (piemēram, 
mākoņdatošanas pakalpojumu) 
sniedzējiem.  Trauksmes cēlēju ziņojumi 
šajā jomā ir īpaši vērtīgi, lai novērstu 
drošības incidentus, kas var ietekmēt 
būtiskas ekonomiskas un sabiedriskas 
darbības un plaši izmantotus digitālos 
pakalpojumus. Tas palīdz nodrošināt 
pakalpojumu nepārtrauktību, savukārt tā ir 
iekšējā tirgus darbības un sabiedrības 
labklājības priekšnosacījums.

(14) Privātās dzīves un personas datu 
aizsardzība ir vēl viena joma, kur 
trauksmes cēlēji vislabāk var atklāt 
Savienības tiesību aktu pārkāpumus, kuri 
var kaitēt sabiedrībai. Līdzīgi apsvērumi 
attiecas uz darbībām, ar ko tiek pārkāpta 
Direktīva par tīklu un informācijas sistēmu 
drošību45, kas ievieš prasības par incidentu 
(tostarp tādu, kas nekompromitē personas 
datus) paziņošanu un drošības prasības 
pamatpakalpojumu sniedzējiem dažādās 
jomās (piemēram, enerģētikas, veselības 
aizsardzības, transporta, banku u. c. 
nozarēs) un digitālo pamatpakalpojumu 
(piemēram, mākoņdatošanas pakalpojumu) 
sniedzējiem. Trauksmes cēlēju ziņojumi 
šajā jomā ir īpaši vērtīgi, lai novērstu 
drošības incidentus, kas var ietekmēt 
būtiskas ekonomiskas un sabiedriskas 
darbības un plaši izmantotus digitālos
pakalpojumus. Tie palīdz nodrošināt 
pakalpojumu nepārtrauktību, savukārt tā ir 
iekšējā tirgus darbības un sabiedrības 
labklājības priekšnosacījums.

__________________ __________________

45 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/1148 (2016. gada 6. 

Eiropas Parlamenta un Padomes
2016. gada 6. jūlija Direktīva (ES) 
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jūlijs) par pasākumiem nolūkā panākt 
vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas 
sistēmu drošību visā Savienībā.

2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt 
vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas 
sistēmu drošību visā Savienībā (OV L 194, 
19.7.2016., 1. lpp.).

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(17a) Savienības pamatā ir vērtību un 
principu kopiena. Tā garantē Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā (turpmāk 
— “Harta”) nostiprināto cilvēktiesību un 
pamatbrīvību ievērošanu. Tā kā minētās 
tiesības ir uzskatāmas par tiesībām un 
principiem, balstoties uz kuriem ir 
dibināta Savienība, to aizsardzība ir 
prioritāra un personas, kuras dara 
zināmus šo tiesību pārkāpumus, būtu 
jāaizsargā saskaņā ar šo direktīvu.

Or. fr

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(26) Aizsardzībai vispirms būtu 
jāattiecas uz personām, kurām ir “darba 
ņēmēja” statuss LESD 45. panta nozīmē, 
kā to interpretējusi Eiropas Savienības 
Tiesa52 , t. i., uz personām, kuras noteiktā 
laika posmā citas personas labā un vadībā 
sniedz pakalpojumus, par kuriem saņem 
atalgojumu. Līdz ar to aizsardzība būtu 
jāpiešķir arī personām nestandarta darba 
attiecībās, tostarp nepilna laika darba 

(26) Aizsardzībai vispirms būtu 
jāattiecas uz personām, kurām ir “darba 
ņēmēja” statuss LESD 45. panta nozīmē, 
kā to ir interpretējusi Eiropas Savienības 
Tiesa52 , t. i., uz personām, kuras noteiktā 
laika posmā citas personas labā un vadībā 
sniedz pakalpojumus, par kuriem saņem 
atalgojumu. Amatpersonām un ierēdņiem, 
tostarp institucionālo un konstitucionālo 
orgānu un bruņoto spēku amatpersonām 
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ņēmējiem un darba ņēmējiem ar līgumu uz 
noteiktu laiku, kā arī personām, kurām ir 
darba līgums vai darba attiecības ar 
pagaidu darba aģentūru — tie ir darba 
attiecību gadījumi, kuros bieži ir grūti 
piemērot standarta aizsardzību pret 
negodīgu attieksmi.

un ierēdņiem būtu jānodrošina 
neierobežota šajā direktīvā paredzētā 
aizsardzība. Aizsardzība būtu jāpiešķir arī 
personām nestandarta darba attiecībās, 
tostarp nepilna laika darba ņēmējiem un 
darba ņēmējiem ar līgumu uz noteiktu 
laiku, kā arī personām, kurām ir darba 
līgums vai darba attiecības ar pagaidu 
darba aģentūru — tie ir darba attiecību 
gadījumi, kuros bieži ir grūti piemērot 
standarta aizsardzību pret negodīgu 
attieksmi.

__________________ __________________

52 1986. gada 3. jūlija spriedums lietā 66/85 
Lawrie-Blum, 2010. gada 14. oktobra 
spriedums lietā C428/09 Union Syndicale 
Solidaires Isère, 2015. gada 9. jūlija 
spriedums lietā C-229/14 Balkaya, 2014. 
gada 4. decembra spriedums lietā C-413/13 
FNV Kunsten un 2016. gada 
17. novembra spriedums lietā C-216/15 
Ruhrlandklinik.

Tiesas 1986. gada 3. jūlija spriedums lietā 
C-66/85 Lawrie-Blum/Bādenas 
Virtembergas federālā pavalsts, 
ECLI:EU:C:1986:284; Tiesas 2010. gada 
14. oktobra spriedums lietā C-428/09 
Solidaires Isère arodbiedrība, 
ECLI:EU:C:2010:612. Tiesas 2015. gada 
9. jūlija spriedums lietā C-229/14 Balkaya, 
C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; Tiesas 
2014. gada 4. decembra spriedums lietā 
FNV Kunsten Informatie en Media, C-
413/13 , ECLI:EU:C:2014:2411; Tiesas
2016. gada 17. novembra spriedums lietā 
C-216/15 Betriebsrat der Ruhrlandklinik, 
ECLI:EU:C:2015:883;

Or. fr

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(27) Aizsardzība būtu jāpaplašina, 
attiecinot to arī uz citām fiziskām vai 
juridiskām personām, kuras, nebūdamas 
“darba ņēmēji” LESD 45. panta izpratnē, 
var spēlēt nozīmīgu lomu likumpārkāpumu 
atklāšanā un var kļūt ekonomiski 
neaizsargātas ar darbu saistītā kontekstā.  
Piemēram, tādā jomā kā produktu drošība, 

(27) Aizsardzība būtu jāpaplašina, 
attiecinot to arī uz citām fiziskām vai 
juridiskām personām, kuras, nebūdamas 
“darba ņēmēji” LESD 45. panta izpratnē, 
var spēlēt nozīmīgu lomu likumpārkāpumu 
atklāšanā un var kļūt ekonomiski 
neaizsargātas ar darbu saistītā kontekstā. 
Piemēram, tādā jomā kā produktu drošība, 
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piegādātāji ir daudz tuvāk iespējamas 
negodīgas un nelikumīgas ražošanas, 
importa vai nedrošu produktu izplatīšanas 
prakses avotam; Savienības fondu apguvē 
konsultanti, kas sniedz pakalpojumus, ir 
privileģētā stāvoklī pievērst uzmanību 
pārkāpumiem, kuru liecinieki viņi ir. Šādas 
personu kategorijas, tostarp 
pašnodarbinātas personas, kuras sniedz 
pakalpojumus, ārštata darbinieki, 
darbuzņēmēji, apakšuzņēmēji un 
piegādātāji, parasti ir pakļauti represijām, 
kas var izpausties kā pakalpojumu līguma, 
licences vai atļaujas darbības termiņa 
ātrāka pārtraukšana vai anulēšana, 
uzņēmējdarbības un ienākumu zaudēšana, 
piespiešana, iebiedēšana vai aizskaršana, 
iekļaušana melnajā sarakstā / boikotēšana 
vai reputācijas graušana. Arī akcionāri vai 
personas vadības struktūrās var ciest no 
represijām, piemēram, finansiālām 
represijām, iebiedēšanas, aizskaršanas, 
iekļaušanas melnajā sarakstā vai 
reputācijas graušanas. Aizsardzība būtu 
jānodrošina arī personām, kas kandidē uz 
darbavietu vai iespēju sniegt pakalpojumus 
organizācijai un kuras ieguvušas 
informāciju par tiesību aktu pārkāpumiem 
darbā pieņemšanas procedūras laikā vai 
citā pirmslīguma pārrunu posmā un arī var 
ciest no represijām, piemēram, darba 
devēja negatīvu atsauksmju vai iekļaušanas 
melnajā sarakstā / uzņēmuma boikotēšanas 
veidā.

piegādātāji ir daudz tuvāk iespējamas 
negodīgas un nelikumīgas ražošanas, 
importa vai nedrošu produktu izplatīšanas 
prakses avotam; Savienības fondu apguvē 
konsultanti, kas sniedz pakalpojumus, ir 
privileģētā stāvoklī pievērst uzmanību 
pārkāpumiem, kuru liecinieki viņi ir. Šādas 
personu kategorijas, tostarp 
pašnodarbinātas personas, kuras sniedz 
pakalpojumus, ārštata darbinieki, 
darbuzņēmēji, apakšuzņēmēji un 
piegādātāji, parasti ir pakļauti represijām, 
kas var izpausties, piemēram, kā 
pakalpojumu līguma, licences vai atļaujas 
darbības termiņa ātrāka pārtraukšana vai 
anulēšana, uzņēmējdarbības un ienākumu 
zaudēšana, piespiešana, iebiedēšana vai 
aizskaršana, iekļaušana melnajā 
sarakstā / uzņēmuma boikotēšana vai 
reputācijas graušana. Arī akcionāri vai 
personas vadības struktūrās var ciest no 
represijām, piemēram, finansiālām 
represijām, iebiedēšanas, aizskaršanas, 
iekļaušanas melnajā sarakstā vai 
reputācijas graušanas. Aizsardzība būtu 
jānodrošina arī personām, kuras kandidē 
uz darbavietu vai iespēju sniegt 
pakalpojumus organizācijai un kuras ir
ieguvušas informāciju par tiesību aktu 
pārkāpumiem darbā pieņemšanas 
procedūras laikā vai citā pirmslīguma 
pārrunu posmā un arī var ciest no 
represijām, piemēram, darba devēja 
negatīvu atsauksmju vai iekļaušanas 
melnajā sarakstā / uzņēmuma boikotēšanas 
veidā.

Or. fr

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(27a) Eiropas Savienības ierēdņiem un 
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pārējiem darbiniekiem, kuru statuss ir 
reglamentēts Eiropas Savienības 
Civildienesta noteikumos un Savienības 
pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtībā, kas ir nostiprināti Padomes 
Regulā (EEK, Euratom, CECA) 
Nr. 259/681a, veicot savus darba 
pienākumus, var nākties saskarties ar 
informāciju, kas saskaņā ar šo direktīvu ir 
jādara zināma. Minētās amatpersonas 
šajā sakarībā ir uzskatāmas par tādām, 
kas vislabāk var konstatēt sabiedrības 
interešu pārkāpumus, tostarp Savienības 
līmenī, un nodrošināt tiesību pareizu 
piemērošanu, jo īpaši gadījumos, kad ir 
jāaizsargā Savienības finanšu intereses. 
Turklāt ir jāsecina, ka iestāžu personāla 
locekļi var ciest no represijām un ka tāpēc 
viņiem būtu jāsaņem tāda pati 
aizsardzība, kāda šajā direktīvā ir 
paredzēta pārējiem darba ņēmējiem.

__________________

1a OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp. 

Or. fr

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(28a) Ievērojot iepriekšējās 
argumentācijas loģiku, ir jānodrošina 
aizsardzība personām, kas ziņojošajai 
personai palīdz atklāt pārkāpumus, viņai, 
piemēram, sniedzot padomus par 
turpmāko procedūru, ziņošanas kanāliem, 
pieejamo aizsardzību vai informācijas 
formulējumu. Minētajām personām var 
nākties uzzināt atklāto informāciju, un 
tādēļ arī viņas var ciest no represijām. 
Ņemot to vērā, viņas būtu jāaizsargā 
saskaņā ar šo direktīvu. Pētnieciskajiem 
žurnālistiem cita starpā ir izšķiroši svarīga 
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nozīme, rīkojoties kā starpniekiem, jo 
īpaši informācijas publiskošanas 
gadījumā. Līdz ar to arī viņi ir jāaizsargā, 
lai nodrošinātu vārda brīvības 
ievērošanas augstu līmeni.

Or. fr

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(29) Lai varētu efektīvi atklāt un novērst 
nopietnu kaitējumu sabiedrības interesēm, 
aizsardzība jāpiemēro ne tikai par 
nelikumīgām darbībām izpaustai 
informācijai, bet arī informācijai par 
tiesību aktu ļaunprātīgu izmantošanu, 
t. i., darbībām vai bezdarbību, kas formāli 
nešķiet nelikumīga, bet vēršas pret likuma 
priekšmetu vai nolūku.

(29) Lai varētu efektīvi atklāt un novērst 
kaitējumu sabiedrības interesēm, 
aizsardzība ir jāpiemēro ne tikai
informācijai par nelikumīgām darbībām, 
bet arī informācijai par ļaunprātību, t. i., 
darbībām vai bezdarbību, kas formāli 
nešķiet nelikumīga, bet vēršas pret likuma 
regulējuma priekšmetu vai nolūku un 
plašākā mērogā — par jebkuru 
noziegumu, kas kaitē sabiedrības 
interesēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(30) Efektīvai Savienības tiesību 
pārkāpumu novēršanai ir nepieciešams, lai 
aizsardzība tiktu piešķirta arī personām, 
kuras sniedz informāciju par iespējamiem 
pārkāpumiem, kas vēl nav notikuši, taču 
varētu notikt. To pašu iemeslu dēļ 
aizsardzība jāpiešķir arī personām, kas 
nesniedz apstiprinošus pierādījumus, bet 
pauž pamatotas bažas vai aizdomas. Taču 

(30) Efektīvai Savienības tiesību 
pārkāpumu novēršanai ir nepieciešams, lai 
aizsardzība tiktu piešķirta arī personām, 
kuras sniedz informāciju par iespējamiem 
pārkāpumiem, kas vēl nav notikuši, taču 
varētu notikt. To pašu iemeslu dēļ 
aizsardzība jāpiešķir arī personām, kas 
nesniedz apstiprinošus pierādījumus, bet 
pauž pamatotas bažas vai aizdomas. Taču 
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aizsardzība nebūtu jāpiemēro gadījumos, 
kad paziņotā informācija jau ir zināma 
publiskajā telpā vai tiek izplatīta kā 
nepamatotas baumas.

aizsardzība nebūtu jāpiemēro gadījumos, 
kad paziņotā informācija atklātībā jau 
nenoliedzami ir nonākusi vai tiek izplatīta 
kā nepamatotas baumas.

Or. fr

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(31) Represijas parāda ciešo 
(cēloņsakarību) saistību, kas noteikti 
atklājas posmā starp paziņošanu un 
piedzīvotajām nelabvēlīgajām sekām, 
kuras tieši vai netieši izjūt ziņojošā 
persona, tāpēc tai ir nepieciešama tiesiskā 
aizsardzība. Lai ziņojošo personu efektīva 
aizsardzība būtu līdzeklis, ar ko veicināt
Savienības tiesību izpildi, ir jānosaka plaša 
represiju definīcija, aptverot jebkādu 
darbību vai bezdarbību ar darbu saistītā 
kontekstā, kas nodara šīm personām 
kaitējumu.

(31) Represijas parāda ciešo 
(cēloņsakarību) saistību, kas noteikti 
atklājas posmā starp paziņošanu un 
piedzīvotajām nelabvēlīgajām sekām, 
kuras tieši vai netieši izjūt ziņojošā 
persona, un tāpēc tai ir nepieciešama 
tiesiskā aizsardzība. Lai ziņojošo personu 
efektīva aizsardzība būtu līdzeklis, ar ko 
veicina Savienības tiesību izpildi, ir 
jānosaka plaša represiju definīcija, aptverot 
jebkādu darbību vai bezdarbību ar darbu 
saistītā kontekstā, kas šīm personām 
nodara kaitējumu. Šo definīciju principā 
var formulēt tikai, pamatojoties uz 
neizsmeļošu piemēru sarakstu, jo 
represijas var izpausties 
visneiedomājamākajos veidos, kādi rodas 
to personu iztēlē, kuras tās īsteno.

Or. fr

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(35) Savienības tiesību akti par tādām 
specifiskām jomām kā tirgus ļaunprātīga 
izmantošana53 , civilā aviācija 54 vai to 

(35) Savienības tiesību akti par tādām 
specifiskām jomām kā tirgus ļaunprātīga 
izmantošana53, civilā aviācija 54 vai to 
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darbību drošums, kas saistītas ar naftas un 
gāzes nozares darbībām jūrā55 , jau paredz 
iekšējo un ārējo ziņošanas kanālu izveidi.
Šajā direktīvā noteiktais pienākums 
izveidot šādus kanālus būtu jāīsteno, pēc 
iespējas izmantojot jau esošos kanālus, kuri 
paredzēti konkrētos Savienības tiesību 
aktos.

darbību drošums, kas ir saistītas ar naftas 
un gāzes nozares darbībām jūrā55, jau 
paredz iekšējo un ārējo ziņošanas kanālu 
izveidi. Šajā direktīvā noteiktais pienākums 
izveidot šādus kanālus būtu jāīsteno, pēc 
iespējas izmantojot jau esošos kanālus, kuri 
ir paredzēti konkrētos Savienības tiesību 
aktos. Ja šādu normu nav un ja šajā 
direktīvā nostiprinātie noteikumi paredz 
lielāku aizsardzību, tad ir jāpiemēro šīs 
direktīvas noteikumi.

__________________ __________________

53 Minēts iepriekš tekstā. 53 Minēts iepriekš tekstā.

54 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 376/2014 (2014. gada 3. aprīlis)
par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem 
pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem 
civilajā aviācijā (OV L 122, 18. lpp.).

54 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 3. aprīļa Regula (ES) Nr. 
376/2014  par ziņošanu, analīzi un 
turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz 
atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko 
groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/42/EK un Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1321/2007 un (EK) Nr. 
1330/2007 (OV L 122, 24.4.2014., 18. 
lpp.).

55 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2013/30/ES (2013. gada 12.
jūnijs) par to darbību drošumu, kas 
saistītas ar naftas un gāzes nozares 
darbībām jūrā, un ar kuru groza Direktīvu 
2004/35/EK.

55 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 12. jūnija Direktīva 
2013/30/ES par to darbību drošumu, kas 
saistītas ar naftas un gāzes nozares 
darbībām jūrā, un ar kuru groza Direktīvu 
2004/35/EK (OV L 178, 28.6.2013., 
66. lpp.).

Or. fr

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(44a) Ir pierādīts, ka ziņojošās personas 
vai publiskotāja identitātes 
konfidencialitātes aizsardzība ir būtisks 
pašcenzūras radīto ierobežojumu un tās 
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mehānismu novēršanas faktors. Tādēļ ir 
jāparedz, ka atkāpties no pienākuma 
ievērot konfidencialitāti var tikai zināmos 
ārkārtas gadījumos, kad informācijas par 
ziņojošās personas vai publiskotāja 
identitāti atklāšana ir Savienības vai 
dalībvalstu tiesību aktos noteikts obligāts 
un samērīgs pienākums gadījumos, kad 
veic izmeklēšanu vai pēc tam īsteno 
tiesvedību, vai tā ir nepieciešama, lai 
aizsargātu citu personu brīvības, tostarp 
arī iesaistītās personas tiesības uz 
aizstāvību, un katrā izņēmuma gadījumā 
tā ir jāveic tikai tad, ja tiek ievērotas 
atbilstošās minētajos tiesību aktos 
paredzētās atbilstošās garantijas. Ja 
konfidencialitātes pienākums attiecībā uz 
ziņojošās personas vai publiskotāja 
identitāti izpildīts netiek, būtu jāparedz 
pienācīgas sankcijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
44.b apsvērums (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(44b) Anonīma ziņošana vai 
informācijas izpaušana ir uzskatāma par 
vienu no veidiem, ko izmanto un ko 
nedrīkstētu aizliegt. Pat ja ar šo direktīvu 
reglamentēt šāda veida ziņošanu vai 
informācijas publisku izpaušanu 
paredzēts nav, to pilnībā no tās darbības 
jomas izslēgt nevajadzētu. Piemēram, ja 
ziņojošā persona vai publiskotājs vēlas 
saglabāt anoninimitāti, viņu identitāti 
izpaust nedrīkstētu, tomēr, ja šo personu 
identitāte tiek darīta zināma, viņām 
vajadzētu būt tiesībām uz šajā direktīvā 
šim nolūkam paredzēto aizsardzību un 
viņu identitātes konfidencialitāte ir 
jāaizsargā arī turpmāk.
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Or. fr

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(61) Prasība par ziņošanas kanālu 
izmantošanu dažādos līmeņos parasti ir 
nepieciešama, lai nodrošinātu, ka 
informācija sasniedz personas, kuras var 
palīdzēt agrīni un efektīvi novērst 
sabiedrības interesēm radītos riskus, kā arī 
nepieļaut nepamatotu kaitējumu 
reputācijai publiskošanas rezultātā. 
Tomēr uz šīs prasības piemērošanu ir 
jāattiecina daži izņēmumi, lai ziņojošā 
persona varētu izvēlēties vispiemērotāko 
kanālu atkarībā no lietas individuālajiem 
apstākļiem. Turklāt, ievērojot Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas judikatūrā izstrādātos 
kritērijus57 , informācijas publiskošana ir 
jāaizsargā, ņemot vērā tādus demokrātijas 
principus kā pārredzamība un 
pārskatatbildība un tādas pamattiesības kā 
vārda brīvība un plašsaziņas līdzekļu 
brīvība, vienlaikus panākot līdzsvaru starp 
darba devēju vēlmi vadīt savu organizāciju 
un aizsargāt savas intereses un starp 
sabiedrības vēlmi tikt pasargātai no 
kaitējuma.

(61) Parasti iekšējo ziņošanas kanālu 
izmantošana ir efektīva un nodrošina, ka 
informācija sasniedz personas, kuras var 
palīdzēt agrīni un efektīvi novērst 
sabiedrības interesēm radītos riskus. 
Tomēr, neskatoties uz to, ir jāgarantē 
ievērojama elastība, pateicoties kurai,
ziņojošā persona atkarībā no lietas 
individuālajiem apstākļiem varētu 
izvēlēties vispiemērotāko kanālu. Turklāt, 
ievērojot Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
judikatūrā izstrādātos kritērijus57 , 
informācijas izpaušana ir jāaizsargā, 
ņemot vērā tādus demokrātijas principus kā 
pārredzamība un pārskatatbildība un tādas 
pamattiesības kā vārda brīvība, plašsaziņas 
līdzekļu brīvība un tiesības uz 
informāciju, vienlaikus panākot līdzsvaru 
starp darba devēju vēlmi vadīt savu 
organizāciju un aizsargāt savas intereses un 
starp sabiedrības vēlmi tikt pasargātai no 
kaitējuma.

__________________ __________________

57 Viens no kritērijiem, lai noteiktu, vai 
represijas pret trauksmes cēlējiem, kas 
publiskojuši informāciju, aizskar vārda 
brīvību veidā, kas nav pieļaujams 
demokrātiskā sabiedrībā, ir tas, vai 
personai, kura izpaudusi informāciju, bijuši 
pieejami citi paziņošanas kanāli; skat., 
piemēram, ECT Lielās palātas 2008. gada 
12. februāra spriedumu lietā Guja pret 
Moldovu (iesniegums Nr.14277/04).

57 Viens no kritērijiem, lai noteiktu, vai 
represijas pret trauksmes cēlējiem, kas ir 
publiskojuši informāciju, aizskar vārda 
brīvību veidā, kas nav pieļaujams 
demokrātiskā sabiedrībā, ir tas, vai 
personai, kura ir izpaudusi informāciju, 
bijuši pieejami citi paziņošanas kanāli (sk., 
piemēram, ECT Lielās palātas 2008. gada 
12. februāra spriedumu lietā Guja pret 
Moldovu (prasības pieteikums
Nr.14277/04)).
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Or. fr

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(62) Ziņojošām personām vispirms 
noteikti būtu jāizmanto pieejamie iekšējie
ziņošanas kanāli un jāziņo savam darba 
devējam. Taču var būt gadījumi, kad 
iekšējie ziņošanas kanāli nav izveidoti 
(struktūrās, kam nav pienākuma izveidot 
šādus kanālus saskaņā ar šo direktīvu vai 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem) vai 
to izmantošana nav obligāta (piemēram, 
ja personas nav darba attiecībās), vai tie 
tika izmantoti, bet nedarbojās pienācīgi 
(piemēram, ziņojums netika izskatīts rūpīgi 
vai saprātīgā termiņā vai netika veiktas 
nekādas pārkāpuma novēršanas darbības, 
lai gan pierādījumu vākšanas rezultāti bija 
pozitīvi).

(62) Ziņojošās personas pārsvarā mēdz 
vispirms izmantot pieejamos iekšējos
ziņošanas kanālus un ziņot savam darba 
devējam. Taču var būt gadījumi, kad 
iekšējie ziņošanas kanāli nav izveidoti 
(struktūrās, kam nav pienākuma izveidot 
šādus kanālus saskaņā ar šo direktīvu vai 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem) vai 
tie tika izmantoti, bet nedarbojās pienācīgi 
(piemēram, ziņojums netika izskatīts rūpīgi 
vai saprātīgā termiņā vai netika veiktas 
nekādas pārkāpuma novēršanas darbības, 
lai gan izmeklēšanas rezultāti bija 
pozitīvi).

Or. fr

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(63) Citos gadījumos ir nepamatoti 
gaidīt, ka iekšējie kanāli darbosies 
pienācīgi, piemēram, ja ziņojošām 
personām ir iemesli uzskatīt, ka ziņošanas 
dēļ pret tām tiks vērstas represijas; ka to
konfidencialitāte netiks aizsargāta; ka 
pārkāpumā ir iesaistīta persona, kurai ir 
galīgā atbildība ar darbu saistītā kontekstā;
ka pārkāpums var tikt noklusēts; ka 
pierādījumi var tikt slēpti vai iznīcināti; ka 
kompetento iestāžu izmeklēšanas darbību 

(63) Citos gadījumos ir nepamatoti 
gaidīt, ka iekšējie kanāli darbosies 
pienācīgi, piemēram, ja ziņojošām 
personām ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka 
ziņošanas dēļ pret viņām tiks vērstas 
represijas, ka viņu konfidencialitāte 
aizsargāta netiks, ka pārkāpumā ir 
iesaistīta persona, kurai ir galīgā atbildība 
ar darbu saistītā kontekstā, ka pārkāpums 
var tikt noklusēts, ka pierādījumi var tikt 
slēpti vai iznīcināti, ka kompetento iestāžu 
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efektivitāte var tikt apdraudēta vai ka 
nepieciešama tūlītēja darbība (piemēram, ja 
pastāv nenovēršams un nopietns dzīvības, 
veselības, personu drošības vai vides 
apdraudējuma risks). Visos šajos 
gadījumos personas, kuras ārēji ziņo 
kompetentajām iestādēm un attiecīgos 
gadījumos Savienības struktūrām, birojiem 
vai aģentūrām, ir jāaizsargā. Turklāt 
aizsardzība jāpiešķir arī gadījumos, kad 
Savienības tiesību akti pieļauj ziņot tieši 
kompetentajām valsts iestādēm vai 
Savienības struktūrām, birojiem vai 
aģentūrām, piemēram, saistībā ar krāpšanas 
ES budžeta jomā, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas un terorisma 
finansēšanas atklāšanu un novēršanu vai 
finanšu pakalpojumu jomu.

veikto izmeklēšanas darbību efektivitāte 
var tikt apdraudēta, ka pastāv sabiedrības 
vajadzība tikt informētai vai ka ir
nepieciešama tūlītēja darbība (piemēram, ja 
pastāv reāla un konkrēta dzīvības, 
veselības, personu drošības vai vides 
apdraudējuma varbūtība). Personas, kuras 
ārēji ziņo kompetentajām iestādēm un 
attiecīgos gadījumos Savienības 
struktūrām, birojiem vai aģentūrām, tādēļ 
būtu jāaizsargā, ja viņas par lietderīgāku 
uzskata ārējo ziņošanas kanālu 
izmantošanu. Turklāt aizsardzība ir
jāpiešķir arī gadījumos, kad Savienības 
tiesību akti paredz iespēju ziņot tieši 
kompetentajām valsts iestādēm vai 
Savienības struktūrām, birojiem vai 
aģentūrām, piemēram, saistībā ar krāpšanas 
ES budžeta jomā, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas un terorisma 
finansēšanas atklāšanu vai finanšu 
pakalpojumu jomu.

Or. fr

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(64) Personas, kuras tieši publisko
informāciju, ir tiesīgas saņemt aizsardzību
arī gadījumos, kad uz pārkāpumu netiek 
reaģēts (piemēram, tas nav pienācīgi 
novērtēts vai izmeklēts, vai nav veiktas 
korektīvas darbības), neskatoties uz to, ka 
par to ziņots iekšēji un/vai ārēji, 
diferencēti izmantojot pieejamos kanālus; 
vai gadījumos, kad ziņojošām personām ir 
pamatots iemesls uzskatīt, ka starp 
pārkāpuma izdarītāju un kompetento 
iestādi pastāv slepena vienošanās, ir 
pamatotas aizdomas, ka pierādījumi var 
tikt slēpti vai iznīcināti vai ka var tikt 
apdraudēta kompetento iestāžu 

(64) Arī personas, kuras tieši publiski 
izpauž informāciju, ir tiesīgas saņemt 
aizsardzību, ja viņas uzskata, ka tas ir 
vajadzīgs.
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izmeklēšanas darbību efektivitāte; vai 
gadījumos, kad pastāv nenovēršams un 
nepārprotams sabiedrības interešu 
apdraudējums, vai gadījumos, kad pastāv 
nenovēršama kaitējuma, tostarp fiziskajai 
integritātei, risks.

Or. fr

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
64.a apsvērums (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(64a) Pateicoties trauksmes cēlēju 
aizsardzībai, var nepieļaut sabiedrības 
interešu pārkāpumus un novērst to sekas. 
Ja ir jādefinē saskanīga un noturīga 
ziņošanas par šajā direktīvā paredzētiem 
pārkāpumiem sistēma, par minētās 
sistēmas darbības galveno apsvērumu 
vajadzētu kalpot tās informācijas 
atbilstībai un vērtībai, kādu dara zināmu 
attiecīgajai organizācijai, kompetentajām 
iestādēm vai sabiedrībai. Tādējādi ir 
jānodrošina, ka šajā direktīvā paredzētā 
aizsardzība tiek piešķirta ikvienam, kas 
ziņo vai izpauž šajā direktīvā paredzētajā 
veidā, nebaidoties par to, ka viņam tiks 
izvirzīts uz viņa rīcības motīviem balstīts 
šīs aizsardzības atteikuma pamatojums.

Or. fr

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(65) Ziņojošās personas būtu jāaizsargā 
pret jebkādām — tiešām un netiešām —

(65) Ziņojošās personas būtu jāaizsargā 
pret jebkādām — tiešām un netiešām —
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represijām, ko īsteno viņu darba devējs vai
klients / pakalpojumu saņēmējs un 
personas, kuras strādā vai rīkojas tā labā, 
tostarp līdzstrādnieki un tās pašas vai citas 
organizācijas vadītāji, ar ko ziņojošā 
persona saskaras ar darbu saistītās 
aktivitātēs, kurās iesaistītā persona pieļauj 
vai iesaka veikt represijas. No represīviem 
pasākumiem jāaizsargā ne tikai ziņojošā 
persona, bet arī juridiskā struktūra, kuru 
persona pārstāv un pret kuru var tikt vērsti 
šādi pasākumi, piemēram, pakalpojumu 
sniegšanas liegums, iekļaušana melnajā 
sarakstā vai boikotēšana. Netiešas 
represijas ir arī darbības, kas veiktas pret 
ziņojošās personas radiniekiem, kuri darba 
attiecību ietvaros arī ir saistīti ar ziņojošās 
personas darba devēju, vai
klientu / pakalpojumu saņēmēju un 
darbinieku pārstāvjiem, kuri ir snieguši 
atbalstu ziņojošai personai.

represijām, ko īsteno viņu darba devējs,
klients / pakalpojumu saņēmējs un 
personas, kuras strādā vai rīkojas tā labā, 
tostarp līdzstrādnieki un tās pašas vai citas 
organizācijas vadītāji, ar ko ziņojošā 
persona saskaras ar darbu saistītās 
aktivitātēs, ja attiecīgā persona pieļauj 
represijas vai pret tām nevēršas. No 
represīviem pasākumiem jāaizsargā ne 
tikai ziņojošā persona, bet arī juridiskā 
struktūra, kuru persona pārstāv un pret 
kuru var tikt vērsti šādi pasākumi, 
piemēram, pakalpojumu sniegšanas 
liegums, iekļaušana melnajā sarakstā vai 
darījumu boikotēšana. Netiešas represijas 
ir arī darbības, kas ir veiktas pret
ziņošanas veicinātājiem, ziņojošās 
personas radiniekiem, kuri darba attiecību 
ietvaros arī ir saistīti ar ziņojošās personas 
darba devēju, klientu / pakalpojumu 
saņēmēju un darbinieku pārstāvjiem, kuri ir 
snieguši atbalstu ziņojošai personai.

Or. fr

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(67) Iespējamie trauksmes cēlēji, kuriem 
nav skaidrības par to, kā ziņot un vai viņi 
pēc tam tiks aizsargāti, var izlemt to 
nedarīt. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
attiecīgā informācija tiktu sniegta 
lietotājdraudzīgā veidā un būtu viegli 
pieejama plašākai sabiedrībai. Vajadzētu 
būt pieejamām individuālām, objektīvām 
un konfidenciālām bezmaksas 
konsultācijām, piemēram, par to, vai uz 
konkrēto informāciju attiecas piemērojamie 
trauksmes cēlēju aizsardzības noteikumi, 
kurš ziņošanas kanāls būtu piemērotākais 
un kādas ir iespējamās alternatīvās 
procedūras, ja uz informāciju neattiecas 

(67) Iespējamie trauksmes cēlēji, kuriem 
nav skaidrības par to, kā ziņot un vai viņi 
pēc tam tiks aizsargāti, var izlemt to 
nedarīt. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
attiecīgā informācija tiktu sniegta viegli 
saprotamā un plašākai sabiedrībai 
pieejamā veidā. Vajadzētu būt pieejamām 
individuālām, objektīvām un 
konfidenciālām bezmaksas konsultācijām, 
piemēram, par to, vai uz konkrēto 
informāciju attiecas piemērojamie 
trauksmes cēlēju aizsardzības noteikumi, 
kurš ziņošanas kanāls būtu piemērotākais 
un kādas ir iespējamās alternatīvās 
procedūras, ja uz informāciju neattiecas 
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piemērojamie noteikumi (“virziena 
norādes”). Šādu konsultāciju pieejamība 
var palīdzēt nodrošināt, ka ziņojumus 
iesniedz, izmantojot atbilstošus kanālus, 
atbildīgā veidā un ka pārkāpumi un 
noziegumi tiek atklāti laikus vai pat 
novērsti.

piemērojamie noteikumi (“virziena 
norādes”). Šādu konsultāciju pieejamība 
var palīdzēt nodrošināt, ka ziņojumus 
iesniedz, izmantojot atbilstošus kanālus, 
atbildīgā veidā un ka pārkāpumi un 
sabiedrības interesēm kaitējošās darbības
tiek atklāti laikus vai pat novērsti.

Or. fr

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
67.a apsvērums (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(67a) Dalībvalstīs, kurās ir paredzēta 
trauksmes cēlēju plašāka aizsardzība, ir 
pieejams dažādu uzraudzības risinājumu 
un ziņojošo personu vai publiskotāju 
atbalsta mehānismu klāsts. Atsevišķos 
gadījumos ieteikumus var izteikt publiskai 
administrācijai piekārtota kompetentā 
iestāde, savukārt citos, nozīmīga loma ir 
pilsoniskajai sabiedrībai. Lai nodrošinātu 
elastību, ar kuru tiktu ņemti vērā dažādie 
dalībvalstu apstākļi, ir jāparedz, ka 
individuālos padomus būtu jāvar sniegt 
neatkarīgai iestādei, vienam darba 
ņēmēju pārstāvim vai kvalificētai vienībai, 
kuru ir izraudzījusies dalībvalsts un kura 
ir uzskatāma par pietiekami spējīgu veikt 
pienākumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(70) Represīvi pasākumi, visticamāk, (70) Represīvi pasākumi, visticamāk, 
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tiks pamatoti ar citiem iemesliem, nevis 
ziņošanu, un ziņojošai personai var būt ļoti 
grūti pierādīt pretējo, turklāt represiju 
veicējiem var būt plašākas pilnvaras un 
resursi, lai dokumentētu veiktās darbības 
un to pamatojumu. Tāpēc, ja ziņojošā 
persona prima facie parāda, ka ir 
iesniegusi ziņojumu vai izpaudusi 
informāciju atbilstīgi šai direktīvai un tāpēc 
tai ir nodarīts kaitējums, pierādīšanas 
pienākums būtu jāuzliek personai, kura 
veica kaitniecisko darbību un kurai 
attiecīgi jāparāda, ka īstenotā darbība 
nekādā veidā nav saistīta ar ziņošanu vai 
informācijas izpaušanu.

tiks pamatoti ar citiem iemesliem, nevis 
ziņošanu, un ziņojošai personai var būt ļoti 
grūti pierādīt pretējo, turklāt represiju 
veicējiem var būt lielākas iespējas un 
resursi, lai dokumentētu veiktās darbības 
un pieņemto pamatojumu. Tāpēc, ja 
ziņojošā persona prima facie pierāda, ka
viņa ir iesniegusi ziņojumu vai izpaudusi 
informāciju atbilstīgi šai direktīvai un ka 
tāpēc viņai ir nodarīts kaitējums, būtu 
jāpieņem, ka kaitējums šai personai ir 
nodarīts, īstenojot represijas. Pierādīšanas 
pienākums būtu jāuzliek personai, kura 
veica kaitniecisko darbību un kurai ir
attiecīgi jāparāda, ka īstenotā darbība 
nekādā veidā nav saistīta ar ziņošanu vai 
informācijas izpaušanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
75.a apsvērums (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(75a) Ievērojot iepriekšējās 
argumentācijas loģiku, jāteic, ka represiju 
vai aizskaršanas situācijas sekas, uzticības 
zudums un bailes par nākotni var ziņojošo 
personu ilgstoši izsist no līdzsvara, tostarp 
un jo īpaši tiesvedības laikā. Šāda 
neaizsargātības situācija var vienlaikus 
kaitēt ne tikai ziņojošās personas rīcībai, 
aizstāvot sabiedrības intereses, bet 
visvairāk — viņas veselībai un dzīvei 
sabiedrībā. Šis apstāklis attaisno tādu 
psiholoģiskā atbalsta pasākumu 
īstenošanu, kurus attiecībā uz ziņojošo 
personu sniedz visa ziņošanas procesa 
laikā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
78. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(78) Lai nodrošinātu trauksmes cēlēju 
aizsardzības noteikumu efektivitāti, ir 
jānosaka sodi. Sodu piemērošana tiem, kas 
veic represīvas vai citas nelabvēlīgas 
darbības pret ziņojošajām personām, var 
atturēt no turpmākām šādām darbībām. 
Sodu piemērošana personām, kuras 
ziņojušas vai apzināti paudušas nepatiesu 
informāciju, ir nepieciešama, lai atturētu 
no turpmākas ļaunprātīgas ziņošanas un 
saglabātu sistēmas uzticamību. Šādiem 
sodiem vajadzētu būt samērīgiem, lai tie 
neatturētu iespējamos trauksmes cēlējus.

(78) Lai nodrošinātu trauksmes cēlēju 
aizsardzības noteikumu efektivitāti, ir 
jānosaka sodi. Sodu piemērošana tiem, kas 
veic represīvas vai citas nelabvēlīgas 
darbības pret ziņojošajām personām, var 
atturēt no turpmākām šādām darbībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
82. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(82) Direktīvas materiālā piemērošanas 
joma pamatojas uz to jomu noteikšanu, 
kurās trauksmes cēlēju aizsardzības 
ieviešana šķiet pamatota un vajadzīga, 
ņemot vērā patlaban pieejamos 
pierādījumus. Šāda materiālā piemērošanas 
joma var tikt paplašināta, attiecinot to arī 
uz citām jomām vai Savienības tiesību 
aktiem, ja tiek pierādīts, ka tas ir 
nepieciešams, lai stiprinātu to izpildi, 
ņemot vērā pierādījumus, kas var 
parādīties nākotnē, vai novērtējumu par to, 
kā šī direktīva ir darbojusies.

(82) Direktīvas materiālā piemērošanas 
joma pamatojas uz to jomu noteikšanu, 
kurās trauksmes cēlēju aizsardzības 
ieviešana šķiet pamatota un vajadzīga, 
ņemot vērā patlaban pieejamos 
pierādījumus. Šāda materiālā piemērošanas 
joma var tikt paplašināta, attiecinot to arī 
uz citām jomām vai Savienības tiesību 
aktiem, ja, pamatojoties uz pierādījumiem, 
kuri Komisijai ir jāturpina iegūt un kuri
var parādīties nākotnē, vai pamatojoties uz
novērtējumu par to, kā šī direktīva ir 
darbojusies, izrādās, ka tas ir 
nepieciešams, lai stiprinātu to izpildi.

Or. fr
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Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
84. apsvērums

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(84) Šīs direktīvas mērķi, proti, ieviešot 
trauksmes cēlēju efektīvu aizsardzību, 
pastiprināt konkrētu politikas jomu un 
tiesību aktu izpildi, ja attiecīgi Savienības 
tiesību aktu pārkāpumi var nopietni kaitēt 
sabiedrības interesēm, nevar pienācīgi 
sasniegt, ja dalībvalstis rīkojas individuāli 
vai nekoordinēti, un tas ir veiksmīgāk 
sasniedzams ar Savienības rīcību, ar ko 
paredz minimālos saskaņotos trauksmes 
cēlēju aizsardzības standartus. Turklāt 
vienīgi ar Savienības rīcību var nodrošināt 
saskaņotību un pielāgot pašreizējos 
Savienības noteikumus par trauksmes 
cēlēju aizsardzību. Tāpēc Savienība var 
pieņemt pasākumus, ievērojot Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Atbilstīgi minētajā
pantā noteiktajam proporcionalitātes 
principam šī direktīva nepārsniedz to, kas 
nepieciešams izvirzītā mērķa īstenošanai.

(84) Šīs direktīvas mērķi, proti, ieviešot 
trauksmes cēlēju efektīvu aizsardzību, 
pastiprināt tādu politikas jomu un tiesību 
aktu izpildi, kurās Savienības tiesību aktu 
pārkāpumi var kaitēt sabiedrības interesēm, 
nevar pienācīgi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas individuāli vai nekoordinēti, un tas 
ir veiksmīgāk sasniedzams ar Savienības 
rīcību, ar ko paredz minimālos saskaņotos 
trauksmes cēlēju aizsardzības standartus. 
Turklāt vienīgi ar ES rīcību var nodrošināt 
saskaņotību un pielāgot pašreizējos 
Savienības nozaru noteikumus par 
trauksmes cēlēju aizsardzību. Tāpēc 
Savienība var pieņemt pasākumus, 
ievērojot Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Atbilstīgi minētajā pantā noteiktajam 
proporcionalitātes principam šī direktīva 
nepārsniedz to, kas ir nepieciešams 
izvirzītā mērķa īstenošanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
1. nodaļa – virsraksts

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN 
DEFINĪCIJAS

Or. fr
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Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
-1. pants (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

-1. pants

Priekšmets

Šīs direktīvas mērķis, garantējot augtu 
brīvību un pamattiesību aizsardzības 
līmeni, ir pastiprināt tiesību un 
Savienības politikas virzienu piemērošanu 
un ievērot sabiedrības intereses, nosakot 
to kopējo normu minimumu, ar kurām 
aizsargā personas, kas ziņo par 
nelikumīgām darbībām vai tiesību 
pārkāpumiem jomās, kas ir konkrēti 
nosauktas 1. pantā.

Or. fr

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

1. Nolūkā veicināt Savienības tiesību 
aktu un politikas izpildi konkrētās jomās 
šī direktīva nosaka kopējos minimālos 
standartus attiecībā uz tādu personu 
aizsardzību, kuras ziņo par turpmāk 
uzskaitītajām nelikumīgajām darbībām 
vai tiesību aktu ļaunprātīgu izmantošanu:

1. Šajā direktīvā ir noteikts kopējo 
standartu minimums attiecībā uz to
personu aizsardzību, kas ziņo vai izpauž 
informāciju par:

Or. fr

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

da) ar Hartu aizsargātie brīvību un 
pamattiesību pārkāpumi;

Or. fr

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ziņojošām 
personām, kas strādā privātajā vai 
sabiedriskajā sektorā un informāciju par 
pārkāpumiem ir ieguvušas ar darbu saistītā 
kontekstā, tostarp vismaz:

1. Šo direktīvu piemēro ziņojošām 
personām un veicinātājiem, kas strādā 
privātajā vai sabiedriskajā sektorā un 
informāciju par pārkāpumiem ir ieguvušas 
ar darbu saistītā kontekstā, tostarp vismaz:

Or. fr

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

da) Eiropas Savienības ierēdņiem un 
pārējiem darbiniekiem, kas ir definēti 
Eiropas Savienības Civildienesta 
noteikumos un Savienības pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtībā, kas ir 
nostiprināti Padomes Regulā (EEK, 
Euratom, EOTK) Nr. 259/681a.

__________________

1a OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

Or. fr
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Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro arī ziņojošām 
personām, kuru darba attiecības vēl nav 
sākušās, gadījumos, kad informācija par 
pārkāpumu ir iegūta darbā pieņemšanas 
procedūras laikā vai citā pirmslīguma 
pārrunu posmā.

2. Šo direktīvu piemēro arī ziņojošām 
personām, kuru darba attiecības vēl nav 
sākušās, gadījumos, kad informācija par 
pārkāpumu ir iegūta darbā pieņemšanas 
procedūras laikā vai pirmslīguma pārrunu 
posmā, un arī ziņojošām personām, kuru 
darba attiecības ir beigušās.

Or. fr

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(1) “pārkāpumi” ir faktiskas vai 
iespējamas nelikumīgas darbības vai 
tiesību aktu ļaunprātīga izmantošana 
saistībā ar Savienības tiesību aktiem un 
jomām, uz ko attiecas 1. pantā un 
pielikumā minētā darbības joma;

(1) “pārkāpumi” ir faktiskas vai 
iespējamas sabiedrības interesēm 
kaitējošas, nelikumīgas darbības vai tiesību 
aktu ļaunprātīga izmantošana saistībā ar 
Savienības tiesību aktiem, ciktāl šie akti ir 
uzskatāmi par Savienības vispārējo 
interešu aizsardzības regulējumu, un 
jomām, uz ko attiecas 1. pantā un 
pielikumā minētā darbības joma;

Or. fr

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(8) “informācijas izpaušana” ir ar 
darbu saistītā kontekstā iegūtas 
informācijas par pārkāpumiem padarīšana 

(8) “informācijas publiska izpaušana” 
ir ar darbu saistītā kontekstā iegūtas 
informācijas par pārkāpumiem nodošana 
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par publiski pieejamu; atklātībā;

(Šis grozījums ir jāveic visā izskatāmajā 
tiesību akta tekstā; tā pieņemšanas 
gadījumā visā tekstā būs jāveic tehniska 
rakstura labojumi.)

Or. fr

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(9) “ziņojošā persona” ir fiziska vai 
juridiska persona, kas ziņo vai publisko ar 
darbu saistītu aktivitāšu kontekstā iegūtu 
informāciju par pārkāpumiem;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(9a) “veicinātājs” ir fiziska vai 
juridiska persona, kas sekmē ziņošanu, 
palīdz ziņojošajai personai ziņot vai 
atbalsta viņu šajā nolūkā.

Or. fr

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 12. punkts
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Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

(12) “represijas” ir jebkāda draudēta vai 
faktiska darbība vai bezdarbība, kuras 
cēlonis ir iekšējā vai ārējā ziņošana, kas 
notiek ar darbu saistītā kontekstā un izraisa 
vai var izraisīt nepamatotu kaitējumu 
ziņojošai personai;

(12) “represijas” ir jebkāda faktiska vai 
iespējama darbība vai bezdarbība, kuras 
cēlonis ir iekšējā vai ārējā ziņošana vai 
informācijas publiska izpaušana, kas 
notiek ar darbu saistītā kontekstā un izraisa 
vai var izraisīt nepamatotu kaitējumu 
ziņojošai personai;

Or. fr

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
juridiskās struktūras, kas darbojas privātajā 
un sabiedriskajā sektorā, pēc apspriedēm
ar sociālajiem partneriem, ja tādas 
nepieciešamas, izveido iekšējos kanālus, 
kā arī ziņošanas un ziņojumu pēckontroles 
procedūras.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
juridiskās struktūras, kas darbojas privātajā 
un sabiedriskajā sektorā, pēc saskaņošanas
ar sociālajiem partneriem, izveido iekšējos 
kanālus, kā arī ziņošanas un ziņojumu 
pēckontroles procedūras.

Or. fr

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

da) Savienības iestādes, struktūras, 
biroji un aģentūras.

Or. fr
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Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

ba) konfidenciālu paziņojumu par 
ziņojuma saņemšanu, ko ziņojošajai 
personai nosūta septiņu dienu laikā;

Or. fr

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

d) saprātīgu termiņu, kas nepārsniedz 
trīs mēnešus pēc ziņojuma iesniegšanas, 
lai nodrošinātu ziņojošajai personai 
atgriezenisko saiti par ziņojuma 
pēckontroli;

d) saprātīgu termiņu, kas nepārsniedz 
vienu mēnesi, sākot ar paziņojuma par
ziņojuma saņemšanu, lai nodrošinātu 
ziņojošajai personai atgriezenisko saiti par 
ziņojuma pēckontroli;

Or. fr

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
minētā persona vai struktūrvienība var būt 
tā pati persona, kas ir kompetenta saņemt 
ziņojumus. Papildu personas var tikt 
ieceltas par “uzticības personām”, kurām 
ziņojošās personas un personas, kuras 
plāno ziņot, var lūgt konfidenciālas 
konsultācijas.

3. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
minētā persona vai struktūrvienība var būt 
tā pati persona, kas ir kompetenta saņemt 
ziņojumus. Papildu personas var tikt 
ieceltas par “uzticības personām”, kurām 
ziņojošās personas un personas, kuras 
plāno ziņot, var lūgt konfidenciālas 
konsultācijas. Šīs personas var jo īpaši 
kļūt par darba ņēmēju pārstāvjiem.
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Or. fr

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

aa) konfidenciālu paziņojumu par 
ziņojuma saņemšanu, ko ziņojošajai 
personai nosūta septiņu dienu laikā;

Or. fr

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

b) saprātīgu termiņu, kas nepārsniedz 
trīs mēnešus vai sešus mēnešus pienācīgi 
pamatotos gadījumos, kurā jāsniedz
ziņojošai personai informācija par 
ziņojuma pēckontroli, un šīs informācijas 
sniegšanas veidu un saturu;

b) saprātīgu termiņu, kas nepārsniedz 
divus mēnešus vai četrus mēnešus 
pienācīgi pamatotos gadījumos, sākot ar 
paziņojuma saņemšanu, un kurā ir
ziņojošai personai jāsniedz informācija par 
ziņojuma pēckontroli, un šīs informācijas 
sniegšanas veidu un saturu;

Or. fr

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

1. Ziņojošā persona ir tiesīga saņemt 
šajā direktīvā paredzēto aizsardzību, ja tai 
ir pamatots iemesls uzskatīt, ka ziņošanas 
brīdī paziņotā informācija bijusi patiesa un 
ka uz šo informāciju attiecas šīs direktīvas 

1. Ziņojošā persona ir tiesīga saņemt 
šajā direktīvā paredzēto aizsardzību, ja:
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darbības joma.

a) viņai ir pamatots iemesls uzskatīt, 
ka ziņošanas brīdī paziņotā informācija 
bijusi patiesa;

b) uz šo informāciju attiecas šīs 
direktīvas darbības joma;

c) ja ir notikusi 5. pantā paredzētā 
iekšējā ziņošana vai 9. reglamentētā ārējā 
ziņošana vai informācijas publiska 
izpaušana.

Or. fr

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

1.a Ja ziņojošā persona, veicot 
ziņojumu, ir ievērojusi 1. punktā minētos 
nosacījumus, nedrīkst atsaukties ne uz 
kādiem motīvu apsvērumiem, lai viņai 
liegtu šajā direktīvā paredzēto aizsardzību.

Or. fr

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

2. Persona, kas ziņo ārēji, ir tiesīga 
saņemt šajā direktīvā paredzēto 
aizsardzību, ja tā atbilst vienam no 
turpmāk minētajiem nosacījumiem:

svītrots

a) persona vispirms ziņoja iekšēji, bet 
uz ziņojumu netika atbilstoši reaģēts 
saprātīgā termiņā, kas noteikts 5. pantā;

b) ziņojošai personai iekšējie 
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ziņošanas kanāli nebija pieejami vai nav 
pamatoti uzskatīt, ka ziņojošā persona 
varēja zināt par šādu kanālu pieejamību;

c) iekšējo ziņošanas kanālu lietošana 
ziņojošajai personai nebija obligāta 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu;

d) ņemot vērā ziņojuma priekšmetu, 
nav pamatoti gaidīt, ka ziņojošā persona 
būtu izmantojusi iekšējos ziņošanas 
kanālus;

e) personai bija pamatots iemesls 
uzskatīt, ka iekšējo ziņošanas kanālu 
lietošana varētu apdraudēt kompetento 
iestāžu veikto izmeklēšanas darbību 
efektivitāti;

f) saskaņā ar Savienības tiesībām 
personai bija tiesības ziņot tieši 
kompetentajai iestādei, izmantojot ārējos 
ziņošanas kanālus.

Or. fr

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

3. Persona, kas ziņojusi attiecīgajām 
Savienības struktūrām, birojiem vai 
aģentūrām par pārkāpumiem, uz kuriem 
attiecas šīs direktīvas darbības joma, ir 
tiesīga saņemt šajā direktīvā paredzēto 
aizsardzību saskaņā ar tiem pašiem 
nosacījumiem, ko piemēro personai, kura 
ārēji ziņojusi atbilstoši 2. punktā 
paredzētajiem nosacījumiem.

3. Persona, kas ir ziņojusi attiecīgajām 
Savienības struktūrām, birojiem vai 
aģentūrām par pārkāpumiem, uz kuriem 
attiecas šīs direktīvas darbības joma, ir 
tiesīga saņemt šajā direktīvā paredzēto 
aizsardzību saskaņā ar tiem pašiem 
nosacījumiem, ko piemēro personai, kura ir
ziņojusi atbilstoši 1. punktam.

Or. fr
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Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

4. Persona, kura publiski atklāj 
informāciju par pārkāpumiem, uz kuriem 
attiecas šīs direktīvas darbības joma, ir 
tiesīga saņemt šajā direktīvā paredzēto 
aizsardzību, ja:

svītrots

a) persona vispirms ziņojusi iekšēji 
un/vai ārēji saskaņā ar II un III nodaļu 
un šā panta 2. punktu, bet uz ziņojumu 
netika atbilstoši reaģēts saprātīgā termiņā, 
kas noteikts 6. panta 2. punkta b) 
apakšpunktā un 9. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā; vai 

b) nav pamatoti gaidīt, ka persona 
varētu lietot iekšējos un/vai ārējos 
ziņošanas kanālus nenovēršama vai 
nepārprotama sabiedrības interešu 
apdraudējuma vai lietas īpašo apstākļu 
dēļ, vai gadījumos, kad pastāv 
nenovēršama kaitējuma risks.

Or. fr

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

4.a Anonīmi ziņojošas personu, kuras 
identitāte tiek darīta zināma vēlāk, 
aizsargā saskaņā ar šo direktīvu tieši tāpat 
kā ziņojošu personu, kuras identitāte bija 
zināma jau kopš ziņošanas vai 
informācijas publiskas izpaušanas brīža.

Or. fr
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Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai aizliegtu jebkādas tiešas 
vai netiešas represijas pret ziņojošām 
personām, kas atbilst 13. panta 
nosacījumiem, jo īpaši šādā formā:

Dalībvalstis veic pasākumus, kas ir 
nepieciešami, lai aizliegtu jebkādas tiešas 
vai netiešas represijas pret ziņojošām 
personām, kas atbilst 13. panta 
nosacījumiem, tostarp šādā formā:

Or. fr

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – na apakšpunkts (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

na) attiecīgās personas visu veidu 
ieteikumi, kas ir adresēti minētajai 
personai pakļautai trešai personai, nolūkā 
īstenot vienu no šajā pantā minētajiem 
represiju veidiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

14.a pants

Trešās, neatkarīgās personas sniegtais 
atbalsts ziņojošajai personai

1. Dalībvalstis var paredzēt, ka ziņojošai 
personai vai personai, kas plāno ziņot vai 
publiski izpaust informāciju, šajā nolūkā 
sniedz atbalstu. Šo atbalstu sniedz, 
ievērojot šajā punktā minēto personas 



PR\1157702LV.docx 37/44 PE623.965v01-00

LV

identitātes konfidencialitāti, un jo īpaši 
tas var izpausties kā:

a) objektīvs, konfidenciāls un bezmaksas 
padoms, ko sniedz jo īpaši attiecībā uz šīs 
direktīvas darbības jomu, ziņošanas 
līdzekļiem un ziņojošajai personai 
piešķirto aizsardzību, kā arī par attiecīgās 
personas tiesībām;

b) padoms par tiesībjautājumiem strīda 
gadījumā;

c) psiholoģisks atbalsts.

2. Šo atbalstu var sniegt neatkarīga 
administratīvā iestāde, darba ņēmējus 
pārstāvoša organizācija vai dalībvalsts 
iecelta kvalificēta struktūra, ja tā atbilst 
šādiem kritērijiem:

a) tā ir likumīgi izveidota saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem;

b) tai ir pamatota interese nodrošināt to 
normu ievērošanu, kas ir paredzētas šajā 
direktīvā, un 

c) tā ir bezpeļņas iestāde.

Or. fr

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

5. Tiesvedībā par ziņojošai personai 
nodarīto kaitējumu un ar nosacījumu, ka 
ziņojošā persona pietiekami pamato, ka 
nodarītais kaitējums bijis kā pretdarbība
par ziņojuma vai informācijas izpaušanu, 
personai, kas īstenojusi represīvo 
pasākumu, būtu jāpierāda, ka šis 
kaitējums nav ziņošanas sekas un noticis 
tikai pienācīgi pamatotu iemeslu dēļ.

5. Tiesvedībā par ziņojošai personai 
nodarīto kaitējumu un ar nosacījumu, ka 
ziņojošā persona pietiekami pamato, ka 
kaitējums ir nodarīts, atriebjoties par 
ziņojumu vai informācijas publisku
izpaušanu, tiek uzskatīts, ka šis kaitējuma 
ir nodarīts, represējot par ziņošanu un 
informācijas publisku izpaušanu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 7. punkts

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

7. Papildus atbrīvojumam no 
pasākumiem, procedūrām un tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti 
Direktīvā (ES) 2016/943, tiesvedībā, 
tostarp par goda aizskaršanu, autortiesību 
vai slepenības pārkāpšanu, par 
kompensācijas prasībām saskaņā ar 
privātajām, publiskajām vai kolektīvajām 
darba tiesībām, ziņojošām personām ir 
tiesības paļauties uz to, ka varēs pieprasīt 
prasības noraidīšanu, pamatojoties uz to, 
ka ziņojums iesniegts vai informācija 
publiskota saskaņā ar šo direktīvu.

7. Papildus atbrīvojumam no
pasākumiem, procedūrām un tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, kas ir paredzēti 
Direktīvā (ES) 2016/943, tiesvedībā, 
tostarp par goda aizskaršanu, autortiesību 
vai slepenības pārkāpšanu, par 
kompensācijas prasībām saskaņā ar 
privātajām, publiskajām vai kolektīvajām 
darba tiesībām, ziņojošām personām ir 
tiesības paļauties uz to, ka varēs pieprasīt 
prasības nepieņemšanu izskatīšanai tiesā, 
pamatojoties uz to, ka ziņojums ir izdarīts
vai informācija ir publiskota saskaņā ar šo 
direktīvu.

Or. fr

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

8.a Dalībvalstis nodrošina, ka ziņojošā 
persona var pieprasīt individuāli pielāgotu 
psiholoģisko atbalstu un to arī iegūt.

Or. fr

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)
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Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

15.a pants

Pienākums ievērot ziņojošo personu 
identitātes konfidencialitāti

1. Ziņojošās personas identitāti bez šīs 
personas nepārprotamas piekrišanas 
izpaust nedrīkst. Šis konfidencialitātes 
pienākums attiecas arī uz informāciju, ar 
kuras palīdzību var identificēt ziņojošo 
personu.

2. Persona, kuras rīcībā ir 1. punktā 
minētā informācija vai kura šo 
informāciju iegūst, to atklāt nedrīkst.

3. Apstākļi, kādos, atkāpjoties no 
2. punkta regulējuma, var izpaust 
ziņojošās personas identitāti, aprobežojas 
ar ārkārtas gadījumiem, kuros šī 
informācija atklāšana ir Savienības vai 
dalībvalstu tiesību aktos noteikts 
nepieciešams un samērīgs pienākums 
situācijā, kad tiek veikta izmeklēšana, vai 
pēc tam īstenota tiesvedība, vai tā ir 
nepieciešama, lai aizsargātu citu personu 
brīvības, tostarp arī iesaistītās personas 
tiesības uz aizstāvību, un katrā izņēmuma 
gadījumā tā ir jāveic tikai tad, ja tiek 
ievērotas attiecīgajos tiesību aktos 
paredzētās atbilstošās garantijas.

4. Gadījumos, kas ir reglamentēti 
3. punktā, persona, kura ir iecelta, lai 
saņemtu ziņojumu, informē ziņojošo 
personu pirms ziņojošās personas 
identitātes izpaušanas.

5. Iekšējos un ārējos ziņošanas kanālus 
izveido tā, lai nodrošinātu ziņojošās 
personas identitātes konfidencialitāti un 
nepieļautu nepilnvarotu personu piekļuvi 
tiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis paredz efektīvus, 
samērīgus un atturošus sodus, ko piemēro 
personām, kuras sniedz ļaunprātīgus un 
kaitējošus ziņojumus vai informāciju, 
tostarp paredz kompensācijas pasākumus 
personām, kurām nodarīts kaitējums 
ļaunprātīgu un kaitējošu ziņojumu vai 
informācijas rezultātā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. daļa

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

Neskarot 16. pantu un 17. panta 2. punktu, 
dalībvalstis var ieviest vai saglabāt 
noteikumus, kas ir labvēlīgāki ziņojošo 
personu tiesību aizsardzībai nekā šajā 
direktīvā paredzētie noteikumi.

Neskarot 16. pantu, dalībvalstis var ieviest 
vai saglabāt noteikumus, kas ir labvēlīgāki 
ziņojošo personu tiesību aizsardzībai nekā 
šajā direktīvā paredzētie noteikumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai visu 
attiecīgo informāciju par šīs direktīvas 
īstenošanu un piemērošanu. Ņemot vērā 
iesniegto informāciju, Komisija līdz 
2023. gada 15. maijam iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs 

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai visu 
attiecīgo informāciju par šīs direktīvas 
īstenošanu un piemērošanu. Ņemot vērā 
iesniegto informāciju, Komisija līdz 
2023. gada 15. maijam iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs 



PR\1157702LV.docx 41/44 PE623.965v01-00

LV

direktīvas īstenošanu un piemērošanu. direktīvas īstenošanu un piemērošanu. Šis 
ziņojums satur arī pirmo izvērtējumu par 
to, vai ir lietderīgi šīs direktīvas darbības 
jomu attiecināt arī uz citām Savienības 
jomām vai aktiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas iesrosinātais teksts Grozījums

3. Komisija līdz 2027. gada 15.
maijam, ņemot vērā savu atbilstīgi 1. 
punktam iesniegto ziņojumu un dalībvalstu 
statistiku, kas iesniegta saskaņā ar 2. 
punktu, iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu, kurā novērtēta to valsts 
tiesību aktu ietekme, ar kuriem transponē 
šo direktīvu. Ziņojumā tiek novērtēts veids, 
kādā direktīva ir darbojusies, un apsvērta 
vajadzība veikt papildu pasākumus, 
tostarp, kad nepieciešams, grozījumus ar 
mērķi paplašināt direktīvas darbības jomu, 
attiecinot to arī uz citām jomām vai
Savienības tiesību aktiem.

3. Komisija līdz 2025. gada 
15. maijam, ņemot vērā savu atbilstīgi 1. 
punktam iesniegto ziņojumu un dalībvalstu 
statistiku, kas ir iesniegta saskaņā ar 2. 
punktu, iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu, kurā ir novērtēta to 
valsts tiesību aktu ietekme, ar kuriem 
transponē šo direktīvu. Šajā ziņojumā tiek 
novērtēts veids, kādā direktīva ir 
darbojusies, un ir apsvērta vajadzība veikt 
papildu pasākumus, tostarp, kad 
nepieciešams, grozījumus ar mērķi 
paplašināt direktīvas darbības jomu, 
attiecinot to arī uz citām Savienības jomām 
vai tiesību aktiem.

Or. fr
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PASKAIDROJUMS

Trauksmes cēlēju aizsardzība — būtisks vispārējo interešu aizsardzības līdzeklis

Pēdējo desmitgažu laikā Eiropā ir ievērojami mainījušās pārdomas par trauksmes cēlēju 
aizsardzību. Balstoties uz daudziem pētījumiem un atkārtoti izvērtējot pieredzi, no šodienas 
viedokļa jāteic, ka nav apstrīdams tas, ka trauksmes cēlējiem ir pozitīva loma vispārējo 
interešu pārkāpumu novēršanā un to izraisīto seku novēršanā. Ētiskā brīdinājuma iespējas 
tomēr vēl ne tuvu nav pilnībā izsmeltas, jo daudzas personas, darba sakarībā atklājot vispārējo 
interešu pārkāpumu, joprojām par tiem neziņo regulāri. Šādas situācijas iemesli ir daudzējādi, 
un ir skaidrojami kā ar neinformētību par ziņošanas iespējām, tā ar bailēm no represijām 
informācijas nonākšanas atklātībā gadījumā. Šī situācija kaitē visai sabiedrībai kopumā, jo 
joprojām tiek izdarīts plašs dažādu vispārējo interešu pārkāpumu klāsts — gan vides 
jautājumos, gan cīņā pret nodokļu apiešanu vai korupciju, vai vēl sabiedrības veselību — un 
ka iedzīvotāju tiesības uz informāciju līdz ar to ir ierobežotas.

Dalībvalstīs tiesību akti, ar kuriem reglamentē trauksmes cēlēju aizsardzību, bieži vien tika 
grozīti pēc lielākiem skandāliem un krīzēm. Tomēr Eiropas Padomes 2014. gadā pieņemtie 
ieteikumi ir uzskatāmi par nozīmīgu soli zināma skaita tādu standartu noteikšanā, kurus 
dalībvalstis ir aicinātas iestrādāt savās dalībvalstu tiesībās. 

Aplūkojamais priekšlikums daļēji ir izstrādāts, pamatojoties uz šiem standartiem un Eiropas 
Cilvēktiesību aizsardzības tiesas judikatūru vārda brīvības jomā. Referente pauž nedalītu 
gandarījumu par to, ka Komisija ir izdarījusi izvēli savu direktīvas priekšlikumu izstrādāt, 
pamatojoties uz minētajām rekomendācijām un vienlaikus ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2017. gada 24. oktobrī pieņemto rezolūciju. 

Piemērošanas joma: ierosinātā līdzekļa efektivitātes nodrošināšana

Referente uzskata, ka plašas un horizontālas darbības jomas izvēle ir pareiza, jo tādējādi varēs 
aptvert vairākas nozares, sākot ar Savienības finanšu interešu aizsardzību un beidzot ar 
kodoldrošību, tostarp vides aizsardzību, veselības aizsardzību un cīņu pret nodokļu apiešanu. 
Par trauksmes cēlēju uzskata personu, kas dara zināmu vai izpauž tāda Savienības akta 
pārkāpumu, kurš attiecas uz nozarēm, kas ir definētas šā priekšlikuma pielikumā. Tomēr 
pastāv risks, ka tiks veiktas darbības, kuras nevarēs uzskatīt par pārkāpumiem šīs direktīvas 
nozīmē. Tādēļ referente ierosina, ka direktīvas tvērumā ir jāiekļauj ikviena sabiedrības 
interesēm kaitējošā darbība, kas ir konstatēta šajās nozarēs. Līdz ar to referente uzskata, ka 
labāk tiks ņemta vērā vispārējo interešu aizsardzība, kas ir uzskatāma par šā priekšlikuma 
galveno elementu.

Tajā mērā, kādā Eiropas Savienība ir balstīta uz vērtību un principu kopienu, kas garantē 
cilvēktiesību un pamattiesību ievērošanu, referente uzskata par nepieciešamu šīs 
pamattiesības iekļaut šā teksta piemērošanas jomā. 

Savienības ierēdņi un citi darbinieki, pildot savus darba pienākumus, var uzzināt informāciju, 
kuru viņiem saskaņā ar šo direktīvas priekšlikumu var nākties ziņot un viņi var kļūt par 
represiju upuriem. Tādēļ ir svarīgi viņiem nodrošināt tādu pašu aizsardzību, kādu sniedz 
citiem darba ņēmējiem. Ne mazāk svarīgi aizsargāt personas, kas palīdz ziņojošajai personai 
veikt ziņojumu, tostarp gadījumos, kad runa ir par pētnieciskajiem žurnālistiem. 
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Ziņošanas kanāli: rīcība trauksmes cēlēju interesēs

Aplūkojamā tekstā paredzēto ziņošanas kanālu izstrāde referentes skatījumā sniedz 
pietiekamas garantijas no noturības un neatkarības viedokļa. Tomēr tās varēs uzlabot, 
paredzot paziņojumu par ziņojuma saņemšanu. Tā kā Komisijas ierosinātie izskatīšanas 
termiņi starp citu šķiet pārāk gari un var mazināt trauksmes vēstījuma efektivitāti, referente 
līdz ar to ierosina minētos termiņus samazināt. Viņa piedevām uzskata, ka arodbiedrību 
pārstāvji būtu pilnībā jāiesaista iekšējo kanālu izstrādē un ka viņiem ir jāvar sniegt padomus 
un atbalstu personām, kuras tos vēlas saņemt. Faktiski darba ņēmēju pārstāvji paši atrodas uz 
vietām un spēj atbalstīt iespējamo trauksmes cēlēju ziņošanas nolūkā, viņu informēt par 
iekšējiem ziņošanas kanāliem, par tiesībām un pienākumiem. Tādēļ ir svarīgi viņiem noteikt 
šo funkciju šajā direktīvā.

Papildus tam šķiet svarīgi garantēt augstu ziņojošās personas identitātes konfidencialitātes 
līmeni. Personas, kas konstatē nelikumības, bieži vien pakļaujas ierobežošanas un 
pašcenzūras mehānismiem, jo baidās par savas identitātes atklāšanu. Ir pierādīts, ka šo 
kritēriju ievērošana ļauj palielināt saņemto trauksmes vēstījumu skaitu. Līdz ar to ir 
jāpastiprina izskatāmā teksta normas, ar kurām paredz tā konfidencialitātes principa spēcīgu 
aizsardzību, no kura atkāpties drīkst tikai īpašos un precīzi aprakstītos gadījumos.

Trauksmes efektivitātes un tiesību uz informāciju prioritāte

Izskatāmā teksta pamatā ir relatīvi stingra secība, kādā izmanto ziņošanas kanālus un attiecībā 
uz kuru tiek paredzēti izņēmumi. Vispārēji runājot, iespējamajam trauksmes cēlējam tātad 
vispirms būtu jāvēršas pie sava darba devēja, jāgaida līdz 3 mēnešus ilgs laikposms, kura 
laikā izskata viņa ziņojumu, un pēc tam, ja atbilde ir neapmierinoša, ir jāvēršas pie ārējas 
iestādes un, iespējams, jāgaida vēl līdz 6 mēnešiem. Šāda situācija ne tikai var ievērojami 
graut trauksmes celšanas institūtu kā tādu, bet galvenokārt likt trauksmes cēlējam 
nekavējoties sarežģīt attiecības ar darba devēju. Papildus tam šāda pieeja uz trauksmes cēlēja 
pleciem pārceltu lielāku pierādīšanas slogu attiecībā uz to, ka viņš ir izdarījis izvēli par labu 
vispiemērotākajam kanālam gadījumos kad netiek ievērota šajā tekstā paredzētā secība. Tā kā 
spēku samērs jau tā nav par labu darba ņēmējam, tas ziņojošajai personai var nodarīt 
kaitējumu. Visbeidzot, īstenojot šo pieeju, netiek pietiekami ņemtas vērā iedzīvotāju tiesības 
uz informāciju gadījumos, kad tiek pārkāptas vispārējās intereses. Šo iemeslu dēļ referente 
iesaka atgriezties pie kanālu hierarhijas, paredzot lielāku elastību, lai vispiemērotākā kanāla 
izvēli atstātu ziņojošās personas ziņā. 

Kaut arī ir pilnīgā apsveicams tas, ka izskatāmajā tekstā ir paredzēta aizsardzība personām, 
kurām ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka sniegtā informācija ziņošanas brīdī bija patiesa, 
referente uzskata, ka šī norma būtu jāprecizē vēl vairāk, lai izslēgtu jebkādu iespēju, ka 
ziņojošajai personai liedz aizsardzību, atsaucoties uz iemesliem, kas ir saistīti ar trauksmes 
cēlēja nodomiem. Šajā tekstā vispirms būtu jāparedz prasība par izpaustās informācijas 
nozīmību no vispārējo interešu viedokļa, nevis uzreiz jāinteresējas par izpaušanas iemesliem.

Trauksmes cēlēju efektīvas un pilnīgas aizsardzības nodrošināšana

Direktīvas priekšlikumā ir paredzēts vispārējs tādu represiju aizliegums, kas ir uzskaitītas 
sarakstā. Šo sarakstu nekādā ziņā nevar uzskatīt par pilnīgu, jo tikai no iztēles ir atkarīgas 
izmantoto represiju izpausmju galīgais raksturs. Līdz ar to ir jāprecizē, ka runa šajā gadījumā 
ir tikai par piemēriem.
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Tā kā runa ir par piešķirto aizsardzību, referente vēlas uzsvērt atsevišķu tās veidu 
piemērotību, Pierādīšanas sloga pārnešana ir viens no šādiem pasākumiem, un direktīvas 
priekšlikumā pieņemtais formulējums ir pastiprināts, lai lietā varētu likt visu šīs normas 
potenciālu.

Jau ir notikuši anonīmi ziņojumi, un tie tiks veikti arī turpmāk. Referente līdz ar to vēlas tādēļ 
paredzēt normu, saskaņā ar kuru personai, kuras identitāte tiktu izpausta, neskatoties uz to, ka 
viņa ir vēlējusies palikt anonīma, tiktu piemērots šis teksts.

Dalībvalstīs un dažu dalībvalstu starpā ir pieejams dažādu uzraudzības risinājumu un ziņojošo 
personu vai publiskotāju atbalsta mehānismu klāsts. Tādējādi publiskās iestādes, 
arodbiedrības un vai arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas var sniegt konfidenciālus 
padomus par ētiskās brīdināšanas mehānismiem. Referente uzskata, ka šādas sistēmas ir 
būtiskas, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem ziņot, un tādēļ iesaka direktīvā paredzēt, lai dažādās 
dalībvalstīs tās tiktu izveidotas, ņemot vērā dalībvalstu kontekstu. Referente cita starpā vēlas, 
lai papildu palīdzībai tiesībjautājumos un finanšu palīdzībai, trauksmes cēlējiem tiktu sniegts 
psiholoģiskais atbalsts. 

Pietiekamas juridiskās drošības garantēšana, lai atbalstītu vārda brīvību

Atsevišķi šā priekšlikuma kritēriji var atturēt personas, kuras vēlas ziņot. Tas tā, piemēram, ir 
attiecībā uz nopietnības elementu, kuru persona viena pati izvērtēt var tikai ar grūtībām un, 
pamatojoties uz kuru, var viņas rīcību vērā neņemt. Tādējādi ir jāgarantē aizsardzība 
neatkarīgi no tā, cik nopietna ir izpaustā informācija, ja vien tā ir par vispārējo interešu 
pārkāpumu.

Ievērojot iepriekšminēto argumentu loģiku, direktīvas priekšlikumā ir ierosinātas sankcijas, 
lai atturētu kaitniecisku un ļaunprātīgu ziņošanu. Šī norma izrādās lieka, jo dalībvalstu 
tiesībās jau ir noteiktas normas, ar kurām ir noteikts sods par neslavas celšanu vai goda un 
cieņas aizskaršanu. Paredzot papildu sodus, izskatāmais teksts var iedarboties atturoši vai pat 
bremzējoši, tostarp, kad runa ir par pamatotiem ziņojumiem. Referente līdz ar to iesaka šo 
teksta daļu svītrot. 

Referente uzskata, ka izskatāmais teksts ir uzskatāms par pirmo soli, taču raisa svarīgus 
jautājumus par tā darbības jomas paplašināšanu. Viņa tādēļ uzskata, ka tas ir steidzami ir 
jāizvērtē un jāpārskata, ja tas ir nepieciešams, lai uzlabotu horizontalitāti un vienkāršotu 
saprotamību no iedzīvotāju viedokļa.
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