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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato,)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

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))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho 
(COM(2018)0218),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, os artigos 16.º, 33.º, 43.º e 50.º, o artigo 53.º, n.º 1, 
os artigos 62.º, 91.º, 100.º, 103.º, 109.º, 114.º, 168.º, 169.º, 192.º e 207.º, e o artigo 
325.º, n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e o artigo 31.º do 
Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C8-0159/2018),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer fundamentado apresentado pelo Parlamento sueco, no âmbito 
do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, segundo o qual o projeto de ato legislativo não respeita o princípio 
da subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer do Tribunal de Contas, de …1,  

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de ...2, 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de ...3,  

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da 
Comissão do Controlo Orçamental, da Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão da Cultura e da 
Educação, da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e da 
Comissão dos Assuntos Constitucionais (A8-0000/2018),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

                                               
1 JO C ...
2 JO C ...
3 JO C ...
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3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

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 
frequentemente desencorajados de 
comunicar as suas preocupações ou 
suspeitas, por medo de retaliação.

(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 danos ao interesse público e 
infrações da lei, bem como para se 
salvaguardar o bem-estar da sociedade e a 
liberdade de expressão e de informação. 
Todavia, os potenciais denunciantes são 
frequentemente desencorajados de 
comunicar as suas preocupações ou 
suspeitas, por medo de retaliação.

Or. fr

Alteração 2

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 assegurando uma proteção eficaz 
dos denunciantes contra atos de retaliação 

(3) Em certos domínios de intervenção, 
as infrações ao direito da União podem 
lesar 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 
assegurando uma proteção eficaz dos 
denunciantes contra atos de retaliação e 
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e estabelecendo canais de comunicação 
igualmente eficazes.

estabelecendo canais de comunicação 
igualmente eficazes.

Or. fr

Alteração 3

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 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 o interesse 
público.

Or. fr

Alteração 4

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 
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 

(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 
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 
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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.

necessária para assegurar a efetiva 
aplicação do acervo ambiental da União, 
porquanto as infrações neste domínio 
podem lesar 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)0010.

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 e que altera a 
Diretiva 2004/35/CE (JO L 178 de 
28.6.2013, p. 66).

Or. fr

Alteração 5

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, 
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 

(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 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, 
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 
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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.

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.

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 (JO L 194 de 19.7.2016, p. 
1).

Or. fr

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A União assenta numa 
comunidade de valores e princípios. A 
União garante o respeito dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais, 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia 
(doravante designada «Carta»). Por serem 
os direitos e princípios que estão na base 
da União, a sua proteção é de importância 
primordial e as pessoas que revelam 
danos a estes direitos deverão beneficiar 
da proteção prevista pela presente 
diretiva.

Or. fr
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Alteração 7

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. Os agentes públicos e 
funcionários, incluindo os dos órgãos 
institucionais e constitucionais e das 
forças armadas, deverão, pois, beneficiar 
plenamente da proteção conferida pela 
presente diretiva. 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.

__________________ __________________

52Acórdãos 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 Acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de 
julho de 1986, Lawrie-Blum/Land Baden-
Württemberg, C-66/85, 
ECLI:EU:C:1986:284; acórdão do 
Tribunal de Justiça, de 14 de outubro de 
2010, Union syndicale Solidaires Isère, C-
428/09, ECLI:EU:C:2010:612; acórdão 
do Tribunal de Justiça de 9 de julho de 
2015, Balkaya, C-229/14, 
ECLI:EU:C:2015:455; acórdão do 
Tribunal de Justiça de 4 de dezembro de 
2014, FNV Kunsten Informatie en Media,
C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; 
acórdão do Tribunal de Justiça de 17 de 
novembro de 2016, Betriebsrat der 
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Ruhrlandklinik, C-216/15, 
ECLI:EU:C:2016:883.

Or. fr

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Essa proteção deve ser alargada a 
outras categorias de pessoas singulares ou 
coletivas que, apesar de não serem 
«trabalhadores» na aceção do artigo 45.º do 
TFUE, podem desempenhar um papel 
essencial na exposição de violações da lei e 
podem ver-se em situação de 
vulnerabilidade económica no contexto das 
suas atividades profissionais. Por exemplo, 
em domínios como o da segurança dos 
produtos, os fornecedores estão muito mais 
próximos da fonte de eventuais práticas 
desleais e ilícitas de fabrico, importação ou
distribuição de produtos não seguros; na 
aplicação dos fundos da União, os 
consultores que prestam serviços estão 
numa posição privilegiada para chamar a 
atenção para as infrações que 
testemunham. Estas categorias de pessoas, 
incluindo os não assalariados que prestam 
serviços, os trabalhadores independentes, 
os contratantes, os subcontratantes e os 
fornecedores, são normalmente alvo de 
retaliação sob a forma de rescisão 
antecipada ou de resolução do contrato de 
prestação de serviços, revogação de licença 
ou autorização, perda de negócios, perda 
de rendimento, coerção, intimidação ou 
assédio, listas negras/boicote comercial ou 
danos à sua reputação. Os acionistas e os 
membros dos órgãos dirigentes podem 
igualmente ser alvo de retaliação, 
designadamente em termos financeiros ou 
sob a forma de intimidação ou assédio, 
inscrição em listas negras ou danos à sua 

(27) Essa proteção deve ser alargada a 
outras categorias de pessoas singulares ou 
coletivas que, apesar de não serem 
«trabalhadores» na aceção do artigo 45.º do 
TFUE, podem desempenhar um papel 
essencial na exposição de violações da lei e 
podem ver-se em situação de 
vulnerabilidade económica no contexto das 
suas atividades profissionais. Por exemplo, 
em domínios como o da segurança dos 
produtos, os fornecedores estão muito mais 
próximos da fonte de eventuais práticas 
desleais e ilícitas de fabrico, importação ou 
distribuição de produtos não seguros; na 
aplicação dos fundos da União, os 
consultores que prestam serviços estão 
numa posição privilegiada para chamar a 
atenção para as infrações que 
testemunham. Estas categorias de pessoas, 
incluindo os não assalariados que prestam 
serviços, os trabalhadores independentes, 
os contratantes, os subcontratantes e os 
fornecedores, são normalmente alvo de 
retaliação que pode, por exemplo, assumir
a forma de rescisão antecipada ou de 
resolução do contrato de prestação de 
serviços, revogação de licença ou 
autorização, perda de negócios, perda de 
rendimento, coerção, intimidação ou 
assédio, listas negras/boicote comercial ou 
danos à sua reputação. Os acionistas e os 
membros dos órgãos dirigentes podem 
igualmente ser alvo de retaliação,
designadamente em termos financeiros ou 
sob a forma de intimidação ou assédio, 
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reputação. Deve também ser concedida 
proteção aos candidatos a emprego ou à 
prestação de serviços a uma organização, 
que tenham obtido as informações sobre as 
infrações à lei durante o processo de 
recrutamento ou noutras fases, de 
negociação pré-contratual, e possam vir a 
ser alvo de retaliação, por exemplo, sob a 
forma de referências profissionais 
negativas ou de listas negras/boicote 
comercial.

inscrição em listas negras ou danos à sua 
reputação. Deve também ser concedida 
proteção aos candidatos a emprego ou à 
prestação de serviços a uma organização, 
que tenham obtido as informações sobre as 
infrações à lei durante o processo de 
recrutamento ou noutras fases, de 
negociação pré-contratual, e possam vir a 
ser alvo de retaliação, por exemplo, sob a 
forma de referências profissionais 
negativas ou de listas negras/boicote 
comercial.

Or. fr

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Os funcionários e outros agentes 
da União Europeia, tal como definidos 
pelo Estatuto dos Funcionários da União 
Europeia e o Regime Aplicável aos Outros 
Agentes da União, estabelecidos pelo 
Regulamento (CEE, Euratom, CECA) 
n.º 259/68 do Conselho1-A, podem ser 
levados a dispor, no exercício da sua 
atividade profissional, de informações 
suscetíveis de ser objeto de denúncia nos 
termos da presente diretiva. São, neste 
sentido, pessoas de importância decisiva 
para detetar os danos ao interesse público, 
incluindo a nível da União, e garantir a 
boa aplicação do direito, nomeadamente 
no que diz respeito à proteção dos 
interesses financeiros da União. É 
evidente, além disso, que os membros do 
pessoal das instituições podem ser vítimas 
de retaliação, devendo, por conseguinte, 
beneficiar da mesma proteção que os 
outros trabalhadores abrangidos pela 
presente diretiva.

__________________
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1-A JO L 56 de 4.3.1968, p.1. 

Or. fr

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Na mesma ordem de ideias, é 
importante garantir uma proteção a quem 
ajuda o autor da denúncia na sua ação, 
por exemplo, aconselhando-o sobre os 
passos a dar, os canais de comunicação, 
as proteções proporcionadas ou a 
formulação da informação. Estas pessoas 
poderão ter de tomar conhecimento das 
informações reveladas e podem, por 
conseguinte, ser igualmente vítimas de 
retaliação. Deverão, por isso, beneficiar 
da proteção prevista na presente diretiva. 
Os jornalistas de investigação 
desempenham, por outro lado, um papel 
fundamental enquanto intermediários, 
nomeadamente em caso de divulgação 
pública. A sua proteção é, pois, também 
ela, necessária para assegurar um nível 
elevado de respeito da liberdade de 
expressão.

Or. fr

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A deteção e a prevenção eficazes de 
prejuízos graves para o interesse público 
implicam que a informação comunicada 
elegível para efeitos de proteção abranja 

(29) A deteção e a prevenção eficazes de 
prejuízos para o interesse público implicam 
que a informação comunicada elegível para 
efeitos de proteção abranja não apenas as 
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não apenas as atividades ilícitas, mas 
também os abusos de direito, 
nomeadamente atos ou omissões que não 
são ilícitos em termos formais, mas que 
contrariam o objetivo ou a finalidade da 
lei.

atividades ilícitas, mas também os abusos 
de direito, nomeadamente atos ou omissões 
que não são ilícitos em termos formais, 
mas que contrariam o objetivo ou a 
finalidade da lei, e, de um modo mais 
geral, todas as irregularidades lesivas do 
interesse público.

Or. fr

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A prevenção eficaz das infrações ao 
direito da União requer a concessão de 
proteção igualmente a pessoas que 
comuniquem informações sobre potenciais 
infrações, que ainda não se concretizaram, 
mas cuja concretização é provável. Pelas 
mesmas razões, também se justifica a 
proteção de pessoas que, não tendo 
comunicado elementos de prova 
corroborativos, levantam preocupações ou 
suspeitas razoáveis. Porém, a proteção não 
deve aplicar-se à comunicação de 
informações que já são do domínio 
público, nem a rumores e boatos não 
fundamentados.

(30) A prevenção eficaz das infrações ao 
direito da União requer a concessão de 
proteção igualmente a pessoas que 
comuniquem informações sobre potenciais 
infrações, que ainda não se concretizaram, 
mas cuja concretização é provável. Pelas 
mesmas razões, também se justifica a 
proteção de pessoas que, não tendo 
comunicado elementos de prova 
corroborativos, levantam preocupações ou 
suspeitas razoáveis. Porém, a proteção não 
deve aplicar-se à comunicação de 
informações que já são manifestamente do 
domínio público, nem a rumores e boatos 
não fundamentados.

Or. fr

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A retaliação traduz a estreita 
relação (de causa e efeito) entre a 
comunicação e o tratamento desfavorável 

(31) A retaliação traduz a estreita 
relação (de causa e efeito) entre a 
comunicação e o tratamento desfavorável 
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sofrido, direta ou indiretamente, pelo seu 
autor; essa relação tem de existir para que 
este possa beneficiar de proteção jurídica. 
A proteção eficaz dos denunciantes como 
forma de reforçar a aplicação coerciva do 
direito da União exige uma ampla 
definição de retaliação, que englobe 
qualquer ato ou omissão que ocorra no 
contexto profissional e os prejudique.

sofrido, direta ou indiretamente, pelo seu 
autor; essa relação tem de existir para que 
este possa beneficiar de proteção jurídica. 
A proteção eficaz dos denunciantes como 
forma de reforçar a aplicação coerciva do 
direito da União exige uma ampla 
definição de retaliação, que englobe 
qualquer ato ou omissão que ocorra no 
contexto profissional e os prejudique. Esta 
definição só pode, por natureza, ser 
constituída por uma lista aberta de 
exemplos, uma vez que as formas de 
retaliação têm como seu único limite a 
imaginação de quem as exerce.

Or. fr

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Em certos domínios específicos, 
como o abuso de mercado53, a aviação 
civil54 ou a segurança das operações 
offshore de petróleo e gás55, o direito da 
União já prevê o estabelecimento de canais 
de comunicação interna e externa. A 
obrigação de criar esses canais, 
estabelecida na presente diretiva, deve, 
tanto quanto possível, basear-se nos canais 
existentes, previstos nos atos específicos da 
União.

(35) Em certos domínios específicos, 
como o abuso de mercado53, a aviação 
civil54 ou a segurança das operações 
offshore de petróleo e gás55, o direito da 
União já prevê o estabelecimento de canais 
de comunicação interna e externa. A 
obrigação de criar esses canais, 
estabelecida na presente diretiva, deve, 
tanto quanto possível, basear-se nos canais 
existentes, previstos nos atos específicos da 
União. Na ausência de tais disposições e 
se as regras estabelecidas na presente 
diretiva garantirem uma maior proteção, 
são estas regras que deverão ser 
aplicadas.

__________________ __________________

53 Citado anteriormente. 53 Citado anteriormente.

54 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 

54 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, que altera o Regulamento 
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aviação civil, JO L 122, p. 18. (UE) n.º 996/2010 do Parlamento 
Europeu e do Conselho e revoga a 
Diretiva 2003/42/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, e os 
Regulamentos (CE) n.º 1321/2007 e (CE) 
n.º 1330/2007 da Comissão (JO L 122 de 
24.4.2014, p. 18).

55 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 e que altera a 
Diretiva 2004/35/CE.

55 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 e que altera a 
Diretiva 2004/35/CE (JO L 178 de 
28.6.2013, p. 66).

Or. fr

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) Está demonstrado que o respeito 
da confidencialidade da identidade do 
autor de uma denúncia ou de uma 
divulgação é um elemento essencial para 
evitar a sua retração e mecanismos de 
autocensura. Por este motivo, é 
conveniente prever que este dever de 
confidencialidade só possa ser derrogado 
em circunstâncias excecionais, em que a 
divulgação de informações relativas à 
identidade do autor de uma denúncia ou 
de uma divulgação seja 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 nas referidas 
legislações. Em caso de violação do dever 
de confidencialidade relativo à identidade 
do autor de uma denúncia ou de uma 
divulgação, deverão ser previstas sanções 
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adequadas.

Or. fr

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 44-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-B) A denúncia ou a divulgação 
anónima é uma modalidade utilizada e 
que não deverá ser proibida. Se bem que 
não regule as modalidades deste tipo de 
denúncia ou de divulgação pública, a 
presente diretiva não deverá excluí-lo 
totalmente do seu âmbito de aplicação. 
Assim, caso o autor de uma denúncia ou 
de uma divulgação deseje manter o 
anonimato, a sua identidade não deverá 
ser revelada. No entanto, caso a sua 
identidade seja revelada, esta pessoa 
deverá ser elegível para a proteção 
prevista ao abrigo da presente diretiva e a 
confidencialidade da sua identidade 
deverá continuar a ser garantida.

Or. fr

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) Em regra, o requisito da utilização 
hierarquizada dos canais para denúncias 
impõem-se para garantir que a informação 
chegue às pessoas que podem contribuir 
para a eliminação rápida e eficaz dos riscos 
para o interesse público, bem como para 
impedir que de divulgações públicas 
resultem danos injustificados à reputação. 

(61) Em regra, a utilização dos canais 
para denúncias internas é eficaz para 
garantir que a informação chegue às 
pessoas que podem contribuir para a 
eliminação rápida e eficaz dos riscos para o 
interesse público. Por outro lado ainda, é 
necessário garantir uma grande 
flexibilidade, que permita que o 
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Por outro lado ainda, impõem-se o 
estabelecimento de algumas exceções à 
sua aplicação, que permitam que o 
denunciante escolha o canal mais 
adequado, em função das circunstâncias 
específicas do caso. Além disso, é 
necessário proteger as divulgações públicas 
tendo em conta princípios democráticos, 
como a transparência e a 
responsabilização, e direitos fundamentais, 
como a liberdade de expressão e a 
liberdade dos meios de comunicação 
social, procurando simultaneamente 
assegurar o equilíbrio entre, por um lado, o 
interesse dos empregadores em gerir as 
suas organizações e em proteger os seus 
interesses, e, por outro, o interesse do 
público em ser protegido contra danos, em 
conformidade com os critérios fixados pela 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos57.

denunciante escolha o canal mais 
adequado, em função das circunstâncias 
específicas do caso. Além disso, é 
necessário proteger as divulgações públicas 
tendo em conta princípios democráticos, 
como a transparência e a 
responsabilização, e direitos fundamentais, 
como a liberdade de expressão, a liberdade 
dos meios de comunicação social e o 
direito à informação, procurando 
simultaneamente assegurar o equilíbrio 
entre, por um lado, o interesse dos 
empregadores em gerir as suas 
organizações e em proteger os seus 
interesses, e, por outro, o interesse do 
público em ser protegido contra danos, em 
conformidade com os critérios fixados pela 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos57.

__________________ __________________

57 Um dos critérios para determinar se a 
retaliação contra os denunciantes que 
divulgam informações publicamente 
interfere com a liberdade de expressão de 
um modo que não é justificável numa 
sociedade democrática se prende com o 
facto de o autor da divulgação ter ou não à 
sua disposição canais alternativos para o 
fazer; cf., por exemplo, Guja contra 
Moldávia [GC], n.º 14277/04, TEDH 2008.

57 Um dos critérios para determinar se a 
retaliação contra os denunciantes que 
divulgam informações publicamente 
interfere com a liberdade de expressão de 
um modo que não é justificável numa 
sociedade democrática se prende com o 
facto de o autor da divulgação ter ou não à 
sua disposição canais alternativos para o 
fazer; cf., por exemplo, Guja contra 
Moldávia [GC], n.º 14277/04, TEDH 2008.

Or. fr

Alteração 18

Proposta de diretiva
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 

(62) Em regra, os denunciantes têm 
tendência a utilizar primeiro os canais 
internos à sua disposição e comunicar as 
irregularidades ao empregador. Contudo, 
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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).

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) 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).

Or. fr

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) Noutros casos, não será razoável 
esperar que os canais internos funcionem 
corretamente, por exemplo, quando o 
denunciante tem motivos válidos para crer 
que será alvo de atos de retaliação 
relacionados com a denúncia; que a sua 
confidencialidade não será protegida; que a 
pessoa sobre a qual recai a 
responsabilidade última no contexto 
profissional está implicada na infração; que 
a infração pode ser ocultada; que os 
elementos de prova podem ser ocultados 
ou destruídos; que a eficácia das ações de 
investigação das autoridades competentes 
pode ser comprometida, ou que é 
necessária uma medida urgente (por 
exemplo, devido ao risco iminente de uma 
ameaça concreta e específica para a vida, a 
saúde e a segurança de pessoas, ou para o 
ambiente. Em todos estes casos, as pessoas 
que comunicam irregularidades 
externamente às autoridades competentes 
e, se for caso disso, a órgãos ou 

(63) Noutros casos, não será razoável 
esperar que os canais internos funcionem 
corretamente, por exemplo, quando o 
denunciante tem motivos válidos para crer 
que será alvo de atos de retaliação 
relacionados com a denúncia; que a sua 
confidencialidade não será protegida; que a 
pessoa sobre a qual recai a 
responsabilidade última no contexto 
profissional está implicada na infração; que 
a infração pode ser ocultada; que os 
elementos de prova podem ser ocultados 
ou destruídos; que a eficácia das ações de 
investigação das autoridades competentes 
pode ser comprometida, que é do interesse 
do público ser informado ou que é 
necessária uma medida urgente (por 
exemplo, devido ao risco iminente de uma 
ameaça concreta e específica para a vida, a 
saúde e a segurança de pessoas, ou para o 
ambiente. As pessoas que comunicam 
irregularidades externamente às 
autoridades competentes e, se for caso 
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organismos da União devem ser protegidas. 
Além disso, deve ser assegurada proteção 
também nos casos em que a legislação da 
União autorize o denunciante a comunicar 
diretamente com as autoridades nacionais 
competentes ou com os órgãos ou 
organismos da União, por exemplo, num 
contexto de fraude lesiva do orçamento da 
União, de prevenção e deteção do 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, ou no 
domínio dos serviços financeiros.

disso, a órgãos ou organismos da União 
deverão, por conseguinte, ser protegidas, 
caso considerem que é mais pertinente 
recorrer à denúncia externa. Além disso, 
deve ser assegurada proteção também nos 
casos em que a legislação da União 
autorize o denunciante a comunicar 
diretamente com as autoridades nacionais 
competentes ou com os órgãos ou 
organismos da União, por exemplo, num 
contexto de fraude lesiva do orçamento da 
União, de prevenção e deteção do 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, ou no 
domínio dos serviços financeiros.

Or. fr

Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) Também as pessoas que divulguem 
publicamente informações devem 
beneficiar de proteção, nos casos em que
a infração continue por tratar (por não ter 
sido devidamente apreciada ou 
investigada, ou por não terem sido 
tomadas medidas corretivas, por 
exemplo), apesar de ter sido denunciada 
interna e/ou externamente, no respeito da 
hierarquia dos canais disponíveis; nos 
casos em que os denunciantes têm razões 
válidas para crerem que existe conluio 
entre o autor da infração e a autoridade 
competente, que os elementos de prova 
podem ser ocultados ou destruídos ou que 
a eficácia das ações de investigação pelas 
autoridades competentes pode ser 
comprometida; em casos de perigo 
iminente ou manifesto para o interesse 
público, ou em que exista o risco de um 
dano irreversível, inclusivamente da 
integridade física.

(64) As pessoas que procedam de forma 
direta a uma divulgação pública, caso 
considerem que tal é necessário, deverão 
também beneficiar de proteção.
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Or. fr

Alteração 21

Proposta de diretiva
Considerando 64-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(64-A) A proteção dos denunciantes 
permite prevenir e reparar os danos ao 
interesse público. Se bem que seja 
importante definir um sistema coerente e 
robusto para a denúncia das infrações 
previstas na presente diretiva, o cerne do 
sistema deverá assentar na pertinência e 
no interesse da informação levada ao 
conhecimento da organização em causa, 
das autoridades competentes ou do 
público. Assim, é necessário garantir que 
a proteção proporcionada pela presente 
diretiva seja concedida a todas as pessoas 
que efetuam uma denúncia ou uma 
divulgação nos termos do disposto na 
presente diretiva, sem que possa ser-lhes 
oposto qualquer elemento relativo à sua 
motivação, para recusar esta proteção.

Or. fr

Alteração 22

Proposta de diretiva
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) Os denunciantes devem ser 
protegidos contra todas as formas de 
retaliação, quer diretas quer indiretas, 
levadas a cabo pelo empregador, pelo 
cliente/destinatário de serviços ou por 
pessoas que trabalhem em seu nome ou 
para ele, incluindo colegas e gestores da 
mesma organização ou de outras 
organizações com as quais os denunciantes 

(65) Os denunciantes devem ser 
protegidos contra todas as formas de 
retaliação, quer diretas quer indiretas, 
levadas a cabo pelo empregador, pelo 
cliente/destinatário de serviços ou por 
pessoas que trabalhem em seu nome ou 
para ele, incluindo colegas e gestores da 
mesma organização ou de outras 
organizações com as quais os denunciantes 
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estejam em contacto no âmbito das suas 
atividades profissionais, sempre que a 
retaliação seja recomendada ou tolerada 
pela pessoa visada. Deve ser garantida 
proteção contra medidas de retaliação 
impostas ao denunciante, mas também à 
entidade jurídica que representa, como 
recusa de prestação de serviços, inclusão 
em listas negras ou boicote comercial. 
Existe ainda a possibilidade de retaliação 
indireta, sob a forma de ações contra os 
familiares do denunciante que tenham uma 
relação profissional com o mesmo 
empregador ou cliente/destinatário de 
serviços, e contra os representantes dos 
trabalhadores que tenham prestado apoio 
ao denunciante.

estejam em contacto no âmbito das suas 
atividades profissionais, sempre que a 
retaliação seja recomendada ou tolerada 
pela pessoa visada. Deve ser garantida 
proteção contra medidas de retaliação 
impostas ao denunciante, mas também à 
entidade jurídica que representa, como 
recusa de prestação de serviços, inclusão 
em listas negras ou boicote comercial. 
Existe ainda a possibilidade de retaliação 
indireta, sob a forma de ações contra os 
facilitadores, os familiares do denunciante 
que tenham uma relação profissional com o 
mesmo empregador ou cliente/destinatário 
de serviços, e contra os representantes dos 
trabalhadores que tenham prestado apoio 
ao denunciante.

Or. fr

Alteração 23

Proposta de diretiva
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) Os potenciais denunciantes que não 
sabem exatamente como denunciar 
irregularidades ou se, no final, serão 
protegidos podem ser desencorajados de o 
fazer. Os Estados-Membros devem garantir 
que as informações pertinentes possam ser 
comunicadas de forma simples e que sejam 
facilmente acessíveis ao público em geral. 
Deve estar disponível gratuitamente 
aconselhamento individual, imparcial e 
confidencial sobre, por exemplo, a 
cobertura da informação em causa pelas 
normas aplicáveis à proteção dos 
denunciantes, o canal de comunicação mais 
adequado e os procedimentos alternativos 
disponíveis caso a informação não seja 
abrangida pelas normas aplicáveis 
(«sinalização»). O acesso a esse 
aconselhamento pode ajudar a garantir que 
as denúncias sejam feitas através dos 

(67) Os potenciais denunciantes que não 
sabem exatamente como denunciar 
irregularidades ou se, no final, serão 
protegidos podem ser desencorajados de o 
fazer. Os Estados-Membros devem garantir 
que as informações pertinentes possam ser 
comunicadas de forma facilmente 
compreensível e acessível ao público em 
geral. Deve estar disponível gratuitamente 
aconselhamento individual, imparcial e 
confidencial sobre, por exemplo, a 
cobertura da informação em causa pelas 
normas aplicáveis à proteção dos 
denunciantes, o canal de comunicação mais 
adequado e os procedimentos alternativos 
disponíveis caso a informação não seja 
abrangida pelas normas aplicáveis 
(«sinalização»). O acesso a esse 
aconselhamento pode ajudar a garantir que 
as denúncias sejam feitas através dos 
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canais adequados, responsavelmente, e que 
as infrações e irregularidades sejam 
detetadas atempadamente ou mesmo 
impedidas.

canais adequados, responsavelmente, e que 
as infrações e irregularidades sejam 
detetadas atempadamente ou mesmo 
impedidas.

Or. fr

Alteração 24

Proposta de diretiva
Considerando 67-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(67-A) Nos Estados-Membros que 
preveem uma proteção alargada dos 
denunciantes, há uma diversidade de 
dispositivos de acompanhamento e de 
apoio aos autores de uma denúncia ou de 
uma divulgação pública. Em alguns 
casos, uma autoridade competente na 
esfera da administração pública pode 
prestar aconselhamento, noutros, a 
sociedade civil desempenha um papel 
importante. Para permitir uma 
flexibilidade que tenha em conta os 
diferentes contextos nacionais, deverá ser 
previsto que possa ser prestado 
aconselhamento individual por uma 
autoridade independente, um 
representante dos trabalhadores ou uma 
entidade qualificada designada pelo 
Estado-Membro, desde que ofereça 
garantias suficientes.

Or. fr

Alteração 25

Proposta de diretiva
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) É provável que, para justificar a (70) É provável que, para justificar a 
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medida de retaliação, seja apresentado um 
motivo alheio à denúncia, podendo ser 
muito difícil ao denunciante provar que 
existe um nexo entre os dois, tendo, 
possivelmente, os autores das retaliações 
mais poderes e recursos para documentar 
as medidas tomadas e a sua 
fundamentação. Por conseguinte, assim 
que o denunciante demonstre prima facie 
que comunicou ou divulgou irregularidades 
em conformidade a presente diretiva e que 
sofreu um prejuízo, o ónus da prova recai
na pessoa que praticou a ação prejudicial, à 
qual cabe demonstrar que a sua ação não 
estava, de modo algum, associada à 
denúncia ou à divulgação de informações.

medida de retaliação, seja apresentado um 
motivo alheio à denúncia, podendo ser 
muito difícil ao denunciante provar que 
existe um nexo entre os dois, tendo, 
possivelmente, os autores das retaliações 
mais poderes e recursos para documentar 
as medidas tomadas e a sua 
fundamentação. Por conseguinte, assim 
que o denunciante demonstre prima facie 
que comunicou ou divulgou irregularidades 
em conformidade com a presente diretiva e 
que sofreu um prejuízo, dever-se-á 
presumir que o prejuízo sofrido é o 
resultado de medidas de retaliação. O 
ónus da prova deverá recair na pessoa que 
praticou a ação prejudicial, à qual cabe 
demonstrar que a sua ação não estava, de 
modo algum, associada à denúncia ou à 
divulgação de informações.

Or. fr

Alteração 26

Proposta de diretiva
Considerando 75-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(75-A) Na mesma ordem de ideias, a 
pressão sentida, as consequências das 
medidas de retaliação ou de uma situação 
de assédio, a perda de confiança e o 
receio pelo futuro podem desestabilizar de 
forma duradoura o autor de uma 
denúncia, nomeadamente durante um 
processo judicial. Esta situação de 
fragilidade pode comprometer a ação do 
autor da denúncia em favor do interesse 
público, mas sobretudo a sua saúde e a 
sua vida em sociedade. Este facto justifica 
a previsão de medidas de apoio 
psicológico, para acompanhar o autor de 
uma denúncia durante o seu percurso.

Or. fr
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Alteração 27

Proposta de diretiva
Considerando 78

Texto da Comissão Alteração

(78) As sanções são necessárias para 
assegurar a eficácia das normas em matéria 
de proteção dos denunciantes. A imposição 
de sanções a pessoas que pratiquem atos de 
retaliação ou outros atos prejudiciais contra 
denunciantes pode desencorajar esses atos. 
A imposição de sanções a pessoas que, 
comprovadamente, tenham denunciado 
um facto ou divulgado informações que 
sabiam ser falsos é necessária para 
dissuadir futuras comunicações malévolas 
e salvaguardar a credibilidade do sistema. 
A proporcionalidade das sanções deve 
garantir que não tenham um efeito 
dissuasor nos potenciais denunciantes.

(78) As sanções são necessárias para 
assegurar a eficácia das normas em matéria 
de proteção dos denunciantes. A imposição 
de sanções a pessoas que pratiquem atos de 
retaliação ou outros atos prejudiciais contra 
denunciantes pode desencorajar esses atos.

Or. fr

Alteração 28

Proposta de diretiva
Considerando 82

Texto da Comissão Alteração

(82) O âmbito de aplicação material da 
presente diretiva baseia-se na identificação 
de domínios em que o estabelecimento de 
proteção para os denunciantes se afigura 
justificado e necessário, atendendo às 
informações disponíveis atualmente. Este 
âmbito pode ser alargado a outros 
domínios ou atos da União, se tal se revelar 
necessário, como meio de reforçar a sua 
aplicação coerciva, à luz de elementos 
novos, ou com base na avaliação do modo 
de funcionamento da presente diretiva.

(82) O âmbito de aplicação material da 
presente diretiva baseia-se na identificação 
de domínios em que o estabelecimento de 
proteção para os denunciantes se afigura 
justificado e necessário, atendendo às 
informações disponíveis atualmente. Este 
âmbito pode ser alargado a outros 
domínios ou atos da União, se tal se revelar 
necessário, como meio de reforçar a sua 
aplicação coerciva, à luz de elementos de 
prova que a Comissão deverá continuar a 
recolher e que poderão surgir no futuro, 
ou com base na avaliação do modo de 
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funcionamento da presente diretiva.

Or. fr

Alteração 29

Proposta de diretiva
Considerando 84

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 30

Proposta de diretiva
Capítulo 1 – título
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Texto da Comissão Alteração

ÂMBITO DE APLICAÇÃO E 
DEFINIÇÕES

OBJETO, ÂMBITO DE APLICAÇÃO E 
DEFINIÇÕES

Or. fr

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -1.º

Objeto

Garantindo um nível elevado de proteção 
das liberdades e direitos fundamentais, a 
presente diretiva tem por objetivo reforçar 
a aplicação do direito e das políticas da 
União e a salvaguarda do interesse geral, 
estabelecendo normas mínimas comuns 
para a proteção dos denunciantes das 
atividades ilícitas ou dos abusos de direito 
nos domínios especificados no artigo 1.º.

Or. fr

Alteração 32

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. A presente diretiva estabelece 
normas mínimas comuns para a proteção 
das pessoas que efetuam uma denúncia 
ou uma divulgação sobre:

Or. fr
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Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) Infrações relativas às liberdades e 
direitos fundamentais protegidos pela 
Carta.

Or. fr

Alteração 34

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 sectores público e privado, 
tenham obtido informações sobre infrações 
em contexto profissional, designada mas 
não taxativamente os seguintes:

Or. fr

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) Funcionários e outros agentes da 
União Europeia, tal como definidos pelo 
Estatuto dos Funcionários da União 
Europeia e o Regime Aplicável aos Outros 
Agentes da União, estabelecidos pelo 
Regulamento (CEE, Euratom, CECA) 
n.º 259/68 do Conselho1-A.
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__________________

1-A JO L 56 de 4.3.1968, p.1.

Or. fr

Alteração 36

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, bem como aos denunciantes 
cuja relação de trabalho tenha cessado.

Or. fr

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», irregularidades, 
atividades ilícitas reais ou potenciais ou 
abusos de direito relativos aos atos da 
União, naquilo em que estes atos 
constituem o quadro protetor do interesse 
geral da União, e aos domínios abrangidos 
no âmbito de aplicação referido no artigo 
1.º e no anexo;

Or. fr
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Alteração 38

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 pública», 
disponibilização, no domínio público, de 
informações sobre infrações, obtidas em 
contexto profissional;

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em apreço; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. fr

Alteração 39

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 
âmbito das suas atividades profissionais;

(9) «Autor da denúncia», pessoa 
singular ou coletiva que comunique ou 
divulgue informações sobre infrações, 
obtidas no âmbito das suas atividades 
profissionais;

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em apreço; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. fr

Justificação

O termo «denunciante» é um termo conotado, é, pois, preferível substituí-lo por um termo 
mais neutro.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) «Facilitador», pessoa singular ou 
coletiva que contribui para a denúncia, 
assiste ou ajuda o autor da denúncia a 
efetuá-la.

Or. fr

Alteração 41

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, proferidas ou praticado em 
consequência da denúncia interna ou 
externa ou de uma divulgação pública, 
que ocorra em contexto profissional e 
cause ou possa causar prejuízos 
injustificados ao denunciante;

Or. fr

Alteração 42

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 concertação com os
parceiros sociais, as entidades jurídicas dos 
setores público e privado estabeleçam 
canais e procedimentos internos para as 
denúncias e o seguimento a dar-lhes.

Or. fr
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Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) Efetuado pelas instituições, órgãos 
e organismos da União.

Or. fr

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Uma notificação confidencial da 
receção da denúncia ao seu autor num 
prazo não superior a sete dias;

Or. fr

Alteração 45

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 um 
mês a contar da notificação da denúncia, 
para informar o denunciante sobre o 
seguimento dado;

Or. fr

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A pessoa ou o serviço a que se 
refere o n.º 1, alínea b), pode ser a pessoa 
ou o serviço competente para receber as 
denúncias. Podem ser designadas «pessoas 
de confiança» outras pessoas, a quem os 
denunciantes ou pessoas que ponderam 
efetuar uma denúncia podem pedir 
aconselhamento confidencial.

3. A pessoa ou o serviço a que se 
refere o n.º 1, alínea b), pode ser a pessoa 
ou o serviço competente para receber as 
denúncias. Podem ser designadas «pessoas 
de confiança» outras pessoas, a quem os 
denunciantes ou pessoas que ponderam 
efetuar uma denúncia podem pedir 
aconselhamento confidencial. Estas 
pessoas podem ser, nomeadamente, os 
representantes dos trabalhadores.

Or. fr

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Uma notificação confidencial da 
receção da denúncia ao seu autor num 
prazo não superior a sete dias;

Or. fr

Alteração 48

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 dois meses, ou a quatro meses, 
em casos devidamente justificados, a 
contar da notificação da denúncia, para 
informar o denunciante sobre o seguimento 
dado à denúncia, assim como o tipo e o 
conteúdo dessa informação;

Or. fr
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Alteração 49

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. Os denunciantes beneficiam de 
proteção ao abrigo da presente diretiva, 
desde que:

a) À data da denúncia, tenham 
motivos razoáveis para crer que as 
informações comunicadas são 
verdadeiras;

b) Estas informações sejam 
abrangidas no âmbito de aplicação da 
presente diretiva;

c) Tenham efetuado uma denúncia 
interna nos termos do artigo 5.º, uma 
denúncia externa nos termos do artigo 9.º 
ou uma divulgação pública.

Or. fr

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso o autor da denúncia tenha 
respeitado as condições previstas no n.º 1 
para efetuar uma denúncia, não pode ser 
tido em conta nenhum elemento relativo à 
sua motivação para lhe recusar o 
benefício da proteção prevista na presente 
diretiva.

Or. fr
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Alteração 51

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 
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.

Or. fr
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Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As pessoas que denunciem aos 
órgãos ou organismos competentes da 
União infrações que caiam no âmbito de 
aplicação da presente diretiva beneficiam 
da proteção nela estabelecida nas mesmas 
condições que os denunciantes externos,
nos termos do n.º 2.

3. As pessoas que denunciem aos 
órgãos ou organismos competentes da 
União infrações abrangidas no âmbito de 
aplicação da presente diretiva beneficiam 
da proteção nela estabelecida nas mesmas 
condições que as pessoas que efetuem 
uma denúncia nos termos do n.º 1.

Or. fr

Alteração 53

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); ou

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.

Or. fr
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Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O autor de uma denúncia anónima 
cuja identidade seja revelada numa fase 
posterior beneficia da proteção 
proporcionada pela presente diretiva nas 
mesmas condições que o autor de uma 
denúncia cuja identidade é conhecida 
desde a origem da denúncia ou da 
divulgação pública.

Or. fr

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 14 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para proibir qualquer 
forma de retaliação, direta ou indireta, 
contra os denunciantes que satisfaçam as 
condições enunciadas no artigo 13.º, em 
particular:

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para proibir qualquer 
forma de retaliação, direta ou indireta, 
contra os denunciantes que satisfaçam as 
condições enunciadas no artigo 13.º, entre 
outras sob as formas seguintes:

Or. fr

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea n-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

n-A) Qualquer recomendação da pessoa 
em causa a um terceiro que é seu 
subordinado, com o objetivo de aplicar 
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uma forma de retaliação referida no 
presente artigo.

Or. fr

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A

Acompanhamento do autor 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 um 
acompanhamento na sua ação. Este 
acompanhamento deve respeitar a 
confidencialidade da identidade das 
pessoas mencionadas no presente 
número, podendo consistir, 
designadamente:

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

b) Num aconselhamento jurídico em caso 
de litígio;

c) Num apoio psicológico.

2. Este acompanhamento pode ser 
assegurado por uma autoridade 
administrativa independente, uma 
organização representativa dos 
trabalhadores ou uma entidade 
qualificada designada pelo Estado-
Membro, que cumpra os seguintes 
critérios:

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

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

c) Não ter fins lucrativos.

Or. fr

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em processos judiciais relativos a 
prejuízos sofridos por denunciantes, sob 
reserva de que estes fundamentem 
razoavelmente o seu entendimento de que 
o prejuízo corresponde a uma retaliação 
por terem efetuado a denúncia ou 
divulgado informações, o ónus da prova 
de que o prejuízo não é consequência da
denúncia, antes decorre exclusivamente de 
causas justas.

5. Em processos judiciais relativos a 
prejuízos sofridos por denunciantes, sob 
reserva de que estes fundamentem 
razoavelmente o seu entendimento de que 
o prejuízo corresponde a uma retaliação 
por terem efetuado a denúncia ou a 
divulgação pública, presume-se que o 
prejuízo foi sofrido como retaliação pela
denúncia ou pela divulgação pública.

Or. fr

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Além da isenção das medidas, 
procedimentos e vias de recurso 
estabelecidos pela Diretiva (UE) 2016/943, 
em ações judiciais, inclusivamente por 
difamação, violação de direitos de autor, 
violação do sigilo, ou que tenham por 
objeto pedidos de compensação com 
fundamento no direito privado, público ou 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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em contratos coletivos de trabalho, os 
denunciantes têm o direito de invocar a 
presente diretiva como fundamento para as 
denúncias ou divulgações de informações e 
para pedir a declaração de improcedência 
das ações.

Or. fr

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que o autor da denúncia possa 
solicitar e dispor de um apoio psicológico 
adaptado.

Or. fr

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A

Obrigação de manter a confidencialidade 
da identidade do autor da denúncia

1. A identidade do autor da denúncia não 
pode ser revelada sem o seu 
consentimento expresso. Este dever de 
confidencialidade inclui igualmente as 
informações que podem servir para 
identificar o autor da denúncia.

2. Uma pessoa que dispõe ou obtém as 
informações a que se refere o n.º 1 tem a 
obrigação de não as divulgar.

3. As circunstâncias em que, em 
derrogação do n.º 2, informações relativas 
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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.

4. No caso a que se refere o n.º 3, a pessoa 
designada para receber a denúncia 
informa o autor da denúncia antes de 
revelar a identidade deste.

5. Os canais de denúncia interna e 
externa devem ser concebidos de forma a 
garantir a confidencialidade da 
identidade do autor da denúncia e impedir 
as pessoas não autorizadas de lhe aceder.

Or. fr

Alteração 62

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 
malévola ou abusivamente, incluindo 
medidas de ressarcimento das pessoas que 
tenham sofrido prejuízos em 
consequência de denúncias ou 
divulgações malévolas ou abusivas.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 16.º e 
no artigo 17.º, n.º 2, os Estados-Membros 
podem introduzir ou manter disposições 
que sejam mais favoráveis aos direitos dos 
denunciantes do que as estabelecidas pela 
presente diretiva.

Sem prejuízo do disposto no artigo 16.º, os 
Estados-Membros podem introduzir ou 
manter disposições que sejam mais 
favoráveis aos direitos dos denunciantes do 
que as estabelecidas pela presente diretiva.

Or. fr

Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
comunicar à Comissão todas as 
informações pertinentes à transposição e 
aplicação da presente diretiva. Com base 
nas informações comunicadas, a Comissão 
deve apresentar ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, até 15 de maio de 2023, um 
relatório sobre a transposição e a aplicação 
da presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem 
comunicar à Comissão todas as 
informações pertinentes à transposição e 
aplicação da presente diretiva. Com base 
nas informações comunicadas, a Comissão 
deve apresentar ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, até 15 de maio de 2023, um 
relatório sobre a transposição e a aplicação 
da presente diretiva. Este relatório deve 
incluir igualmente uma primeira 
avaliação da pertinência de alargar o 
âmbito de aplicação da presente diretiva a 
outros domínios ou atos da União.

Or. fr

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta o relatório 
apresentado nos termos do n.º 1 e as 
estatísticas dos Estados Membros 
apresentadas nos termos do n.º 2, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 15 de maio de 
2027, um relatório em que avalie o impacto 
da legislação nacional de transposição da 
presente diretiva. No relatório deve 
apreciar-se o modo de funcionamento da 
diretiva e ponderar-se a necessidade de 
medidas suplementares, incluindo, se for 
caso disso, alterações destinadas a alargar o 
seu âmbito de aplicação a outros domínios 
ou atos da União.

3. Tendo em conta o relatório 
apresentado nos termos do n.º 1 e as 
estatísticas dos Estados Membros 
apresentadas nos termos do n.º 2, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 15 de maio de 
2025, um relatório em que avalie o impacto 
da legislação nacional de transposição da 
presente diretiva. No relatório deve 
apreciar-se o modo de funcionamento da 
diretiva e ponderar-se a necessidade de 
medidas suplementares, incluindo, se for 
caso disso, alterações destinadas a alargar o 
seu âmbito de aplicação a outros domínios 
ou atos da União.

Or. fr
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proteção dos denunciantes: um instrumento essencial de defesa do interesse geral

A reflexão sobre a proteção dos denunciantes registou desenvolvimentos significativos 
durante as últimas décadas na Europa. À luz de numerosos estudos e reações às experiências, 
surge hoje como solidamente demonstrado que os denunciantes desempenham um papel 
positivo na prevenção e correção dos danos ao interesse geral. O potencial da denúncia ética 
está, no entanto, longe de ser explorado ao máximo, pois muitas pessoas que observam um 
dano ao interesse geral num contexto profissional continuam a não o denunciar de forma 
sistemática. Os motivos para esta situação são múltiplos e vão desde o desconhecimento das 
possibilidades de fazer uma denúncia até ao receio de ser alvo de medidas de retaliação em 
caso de denúncia. Resultam daqui consequências nefastas para a sociedade no seu conjunto, 
uma vez que uma multiplicidade de danos ao interesse geral, sejam questões ambientais, 
sejam questões de luta contra a evasão fiscal ou a corrupção ou questões de saúde pública, 
continua a ocorrer e que o direito à informação dos cidadãos se vê diminuído.

Nos Estados-Membros, a evolução da legislação relativa à proteção dos autores de denúncias 
tem sido consequência, frequentemente, da ocorrência de escândalos ou catástrofes. No 
entanto, as recomendações adotadas pelo Conselho da Europa em 2014 são um marco 
significativo no estabelecimento de um conjunto de normas que os Estados-Membros são 
convidados a transpor para o seu direito nacional. 

A proposta em apreço é, em parte, inspirada nessas normas, assim como na jurisprudência do 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem relativa à liberdade de expressão. A relatora 
concorda plenamente com a opção da Comissão de inscrever a sua proposta de diretiva no 
contexto das referidas recomendações, tendo simultaneamente em conta a resolução aprovada 
pelo Parlamento Europeu em 24 de outubro de 2017. 

Âmbito de aplicação: assegurar a eficácia do instrumento proposto

A relatora considera que a escolha de um âmbito de aplicação amplo e horizontal é positiva, 
na medida em que permitirá abranger um grande número de setores, desde a proteção dos 
interesses financeiros da União à segurança nuclear, passando pela proteção do ambiente e da 
saúde pública e a luta contra a evasão fiscal. Uma pessoa será considerada um denunciante, 
caso denuncie ou revele uma infração a um ato da União relativo a estes setores, tal como 
definidos em anexo à proposta. Existe, no entanto, um risco em caso de atos que não 
constituam uma infração na aceção da diretiva. Assim, a relatora propõe que todas as 
irregularidades relacionadas com estes setores possam ser abrangidas. A relatora considera 
que, deste modo, a proteção do interesse geral, que é o cerne da presente proposta, será 
melhor tida em conta.

Na medida em que a União Europeia assenta numa comunidade de valores e princípios que 
garante o respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, a relatora considera 
necessário incluir estes direitos fundamentais no âmbito de aplicação do texto. 

Os funcionários e outros agentes da União Europeia podem ser levados a, no exercício da sua 
atividade profissional, dispor de informações que podem ser objeto de uma denúncia no 
âmbito da presente proposta de diretiva, podendo ser vítimas de retaliação. É, pois, importante 
conceder-lhes a mesma proteção que é garantida aos outros trabalhadores. É igualmente 
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importante garantir uma proteção a quem assiste o autor da denúncia na sua ação, inclusive no 
caso de jornalistas de investigação. 

Canais de comunicação: agir no interesse do denunciante

A conceção dos canais de comunicação, tal como previstos no texto em apreço, oferece, no 
ponto de vista da relatora, garantias suficientes de robustez e independência. Poderão, no 
entanto, ser melhorados, prevendo uma notificação da receção da denúncia. Os prazos de 
tratamento propostos pela Comissão são, por outro lado, excessivamente longos e suscetíveis 
de prejudicar a denúncia efetuada, pelo que a relatora propõe a sua redução. A relatora 
considera igualmente que os representantes sindicais deverão ser plenamente associados à 
conceção dos canais internos e poder aconselhar e acompanhar as pessoas que o desejem. 
Com efeito, os representantes dos trabalhadores estão diretamente presentes no terreno e são 
eles quem melhor pode acompanhar um potencial denunciante na sua ação, informá-lo sobre 
os canais de denúncia interna, os seus direitos e as suas obrigações. É, pois, importante 
atribuir-lhes este papel no âmbito desta diretiva.

Além disso, é essencial garantir um elevado nível de confidencialidade da identidade da 
pessoa que efetua uma denúncia. Com efeito, as pessoas que observam irregularidades são 
frequentemente sujeitas a mecanismos de retração e autocensura, que radicam no receio de 
ver a sua identidade revelada. Está demonstrado que o respeito deste critério permite melhorar 
o número de alertas recebidos. As disposições do texto em apreço relativas a esta questão 
deverão, pois, ser reforçadas, prevendo um princípio de confidencialidade rigoroso, 
derrogável apenas em casos excecionais e circunscritos.

Privilegiar a eficácia da denúncia e o direito à informação

O texto em apreço assenta numa sequenciação relativamente estrita da utilização dos canais 
de denúncia, acompanhada de derrogações. Regra geral, um potencial denunciante deverá, 
portanto, começar por informar o seu empregador, aguardar o tratamento da sua denúncia, que 
pode prolongar-se por três meses, após o que, caso a resposta seja insatisfatória, informa uma 
autoridade externa, aguardando, eventualmente, mais seis meses. Daqui resulta que não só a 
denúncia em si mesma pode ficar, em grande medida, comprometida como, sobretudo, o 
denunciante pode ser obrigado a colocar-se imediatamente numa situação difícil perante o seu 
empregador. Ademais, esta abordagem faz recair no denunciante o ónus da prova de ter 
escolhido o canal mais adequado, caso se desvie da sequenciação prevista no texto. No 
contexto de uma relação de forças já desequilibrada, isto poderá prejudicar o autor da 
denúncia. Por último, esta abordagem não tem suficientemente em conta o direito dos 
cidadãos à informação em caso de dano ao interesse geral. Por estes motivos, a relatora sugere 
que esta hierarquia de canais seja repensada, com a introdução de uma maior flexibilidade, 
para deixar o autor da denúncia escolher o canal mais adequado. 

Se bem que seja muito positivo que o texto em apreço assegure a proteção das pessoas que 
têm motivos razoáveis para crer que a informação relatada era válida no momento da sua 
denúncia, a relatora entende que esta disposição deverá ser ainda mais clara, para excluir 
qualquer possibilidade de recusar a proteção por motivos relacionados com as intenções do 
denunciante. Com efeito, o texto deverá preocupar-se primeiro com a pertinência da 
informação revelada à luz do interesse geral, antes de se debruçar sobre os motivos da sua 
revelação.
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Assegurar uma proteção eficaz e completa dos denunciantes

A proposta de diretiva estabelece uma proibição geral das medidas de retaliação que são 
descritas numa lista. Esta lista não pode, de modo algum, ser considerada exaustiva, uma vez 
que as medidas de retaliação utilizadas só são limitadas pela imaginação. É, pois, conveniente 
esclarecer que estas medidas são enumeradas apenas a título de exemplo.

No que se refere às proteções concedidas, a relatora gostaria de sublinhar a pertinência de 
algumas delas. A inversão do ónus da prova é uma dessas medidas e a formulação adotada 
pela proposta de diretiva foi reforçada, para permitir utilizar plenamente o potencial desta 
disposição.

As denúncias anónimas são um fenómeno que já ocorreu e continuará a ocorrer. A relatora 
gostaria, portanto, de prever uma disposição que permita que uma pessoa que, desejando 
conservar o anonimato, veja a sua identidade ser revelada seja abrangida pela presente 
diretiva.

Em e entre determinados Estados-Membros, há uma diversidade de dispositivos de 
acompanhamento e de apoio aos autores de uma denúncia ou de uma divulgação pública. Um 
aconselhamento confidencial sobre os mecanismos de denúncia ética pode, assim, ser 
efetuado por autoridades públicas, sindicatos ou organizações da sociedade civil. A relatora 
considera que estes sistemas são essenciais para ajudar o denunciante na sua ação e sugere, 
portanto, que a diretiva possa prever que tais sistemas sejam postos em prática nos diferentes 
Estados-Membros, tendo em conta os contextos nacionais. Além do apoio jurisdicional e 
financeiro concedido aos denunciantes, a relatora preconiza também que seja previsto um 
apoio psicológico. 

Garantir uma segurança jurídica suficiente para libertar a palavra

Alguns elementos da presente proposta poderão dissuadir as pessoas que desejam fazer uma 
denúncia. Trata-se, em especial, do caso do elemento de gravidade, que pode ser de difícil 
avaliação para uma pessoa só, e que lhe pode ser oposto para desqualificar o seu ato. Por 
conseguinte, deverá ser garantida uma proteção independentemente da gravidade da 
informação revelada, desde que esteja em causa um dano ao interesse geral.

Na mesma ordem de ideias, a proposta de diretiva propõe que sejam previstas sanções para 
desencorajar as denúncias malévolas e abusivas. Esta disposição afigura-se redundante, 
atendendo às disposições já existentes no direito nacional que penalizam os casos de 
difamação ou de ofensa à reputação. Ao prever sanções suplementares, o texto em apreço 
pode ter um efeito dissuasor, se não de desincentivo, inclusive em caso de denúncia legítima. 
A relatora propõe, portanto, a supressão desta parte do texto. 

A relatora considera que o texto em apreço é uma primeira etapa, mas suscita questões 
importantes quanto à extensão do seu âmbito de aplicação. Considera, por conseguinte, que 
este texto deverá ser rapidamente objeto de uma avaliação e de uma revisão, se necessário, 
para melhorar a sua horizontalidade e simplificar a sua compreensão pelos cidadãos.
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