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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 

πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δήλωσε στην ανακοίνωσή της στις 5 Ιουλίου 2016 

ότι η προστασία των υπαλλήλων που καταγγέλλουν δυσλειτουργίες, τόσο στον δημόσιο 

όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κακοδιαχείρισης και των 

παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής διαφθοράς, της διακρατικής 

φοροδιαφυγής και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, τα οποία οφείλονται κυρίως στα 

νομοθετικά κενά μεταξύ της νομοθεσίας των κρατών μελών· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταγγελία δυσλειτουργιών αποτελεί βασική πηγή 

πληροφοριών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την διερεύνηση των 

υποθέσεων διαφθοράς στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και την ανίχνευση 

των συστημάτων φοροαποφυγής που χρησιμοποιούν οι εταιρείες, και λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η προστασία των καταγγελτών είναι, συνεπώς, ουσιαστικής σημασίας, προκειμένου να 

προωθηθεί η νοοτροπία της δημόσιας λογοδοσίας και ακεραιότητας και να διαφυλαχθεί 

το δημόσιο αγαθό και τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, δεν 

νιώθουν πραγματικά προστατευμένοι προκειμένου να εκθέσουν τα παραπτώματα, τις 

αξιόποινες πράξεις, τις απάτες ή παράνομες δραστηριότητες και συχνά παίρνουν 

εξαιρετικά υψηλό προσωπικό ρίσκο, καθώς ενδέχεται να απολυθούν, να μηνυθούν, να 

υποστούν μποϊκοτάζ, να συλληφθούν, να απειληθούν ή να θυματοποιηθούν και να 

υποστούν διακρίσεις με πολλούς άλλους τρόπους· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της 

δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που 

κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης ΕΕ·  

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση του απορρήτου της ταυτότητας των καταγγελτών 

και των πληροφοριών που κοινοποιούν συμβάλλει στη δημιουργία πιο αποτελεσματικών 

διαύλων για την αναφορά περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς, παρατυπιών, παραπτωμάτων 

και άλλων σοβαρών παραβιάσεων, και έχοντας υπόψη ότι, δεδομένου του ευαίσθητου 

χαρακτήρα των πληροφοριών, η κακοδιαχείριση της εμπιστευτικότητας μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την ανεπιθύμητη διαρροή πληροφοριών και την παραβίαση του δημόσιου 

συμφέροντος στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον δημόσιο τομέα, η προστασία 

των καταγγελτών μπορεί να διευκολύνει την ανίχνευση περιπτώσεων κατάχρησης του 

δημοσίου χρήματος, απάτης και άλλων μορφών διασυνοριακής διαφθοράς σε σχέση με τα 

εθνικά συμφέροντα ή τα συμφέροντα της ΕΕ· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναφορά από τους καταγγέλλοντες πληροφοριών που ενδέχεται 

να συνιστούν απειλή ή να επιφέρουν ζημία στο δημόσιο συμφέρον γίνεται τόσο βάσει της 

ελευθερίας τους έκφρασης και ενημέρωσης, που αποτελούν δικαιώματα κατοχυρωμένα 

στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ειδικότερα στο άρθρο 11, όσο και 

στη βάση μιας έντονης αίσθησης ευθύνης και ηθικής· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα ψηφίσματά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το 
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οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες: συστάσεις σχετικά με τη δράση και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να 

ληφθούν στις 25 Νοεμβρίου 2015 σχετικά με φορολογικές αποφάσεις και άλλα μέτρα 

παρόμοιας φύσης ή αποτελέσματος, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την επίτευξη 

διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης των φορολογικών πολιτικών για τις επιχειρήσεις, 

και της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το ρόλο των καταγγελτών για την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 

υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου 

ευρωπαϊκού προγράμματος προστασίας των ατόμων που αναφέρουν υποψίες απάτης ή 

παράνομης δραστηριότητας που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον ή τα οικονομικά 

συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·  

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές στη μεταχείριση και προστασία των καταγγελτών 

μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να τους αποθαρρύνει από την αποκάλυψη των 

πληροφοριών, ιδίως στην περίπτωση πληροφοριών σημαντικών για κάποια κράτη μέλη, 

και λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες δεν μπορεί 

να επιτευχθεί μέσω νομικών μέτρων μόνο, αλλά πρέπει, επίσης,να επιδιωχθεί μια αλλαγή 

νοοτροπίας στις κοινωνίες της Ευρώπης στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η 

καταγγελία παρατυπιών, ιδίως σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των καταγγελτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα 

πρέπει να περιορίζεται μόνο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται 

επίσης και στις διεθνείς υποθέσεις·  

1. τονίζει ότι, στα δημοκρατικά και ανοικτά κράτη που είναι θεμελιωμένα στο κράτος 

δικαίου, οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν για τις παραβιάσεις των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων τους, και να τις καταγγέλλουν, ακόμη κι όταν τούτο αφορά τις δικές τους 

κυβερνήσεις· 

2. αναγνωρίζει ότι οι καταγγελίες δυσλειτουργιών, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 

καταπολέμηση της απάτης, της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, της 

κακοδιαχείρισης, των παραπτωμάτων, των αξιόποινων πράξεων, και των δραστηριοτήτων 

που βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον, και των εγκληματικών ή παράνομων 

δραστηριοτήτων· επισημαίνει ότι οι πρόσφατες περιπτώσεις καταγγελίας δυσλειτουργιών 

κατέστησαν προφανές ότι οι καταγγέλτες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη 

σοβαρών παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην προάσπιση του δημοσίου 

συμφέροντος, καθώς και στη διατήρηση της λογοδοσίας και της ακεραιότητας τόσο στον 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα· επισημαίνει ότι η προστασία των καταγγελτών δεν 

θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις παράνομων δραστηριοτήτων, αλλά θα 

πρέπει να επεκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις αναφοράς παραπτώματος, ή αξιόποινης 

πράξης· επισημαίνει ότι η υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των 

καταγγελτών είναι κατακερματισμένη και άνισου επιπέδου στα διάφορα κράτη μέλη, 

πράγμα που, ενδεχομένως, έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις πολιτικές της Ένωσης· 

3. ζητεί να καθιερωθεί ένας κοινός και ευρύς ορισμός της καταγγελίας δυσλειτουργιών και 

των καταγγελτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομική προστασία τους, 

συμπεριλαμβάνοντας εκείνους που αποκαλύπτουν πληροφορίες με την εύλογη πεποίθηση 

ότι οι πληροφορίες είναι αληθείς κατά τη στιγμή της γνωστοποίησης και αποκαλύπτουν 

καλόπιστα ανακριβείς πληροφορίες· 
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4. τονίζει ότι τα πρόσωπα τα οποία εν γνώσει τους υποβάλλουν εσφαλμένες ή 

παραπλανητικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές δεν θα πρέπει να θεωρούνται 

καταγγέλτες και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να απολαύουν προστασίας· 

5. τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία έναντι καταδίκης για δυσφήμηση ή 

παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου· 

6. τονίζει ότι η προστασία των καταγγελτών πρέπει να εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ· είναι 

της γνώμης ότι μια οριζόντια νομοθετική πράξη της ΕΕ για την προστασία των 

δημοσιογράφων που διενεργούν έρευνες και των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες στον 

δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που θα συμπληρώνεται από τομεακές ρυθμίσεις θα ήταν 

η πλέον αποτελεσματική προσέγγιση για να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και 

αποτελεσματική προστασία τους· επαναλαμβάνει σε αυτό το πλαίσιο το αίτημά του να 

υποβάλει η Επιτροπή μέχρι το τέλος του 2017 νομοθετική πρόταση που θα καθιερώνει 

ένα πρόγραμμα αποτελεσματικής και συνεκτικής προστασίας των καταγγελτών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας· 

η πρόταση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μηχανισμούς για τις επιχειρήσεις, τους 

δημόσιους φορείς και τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις· 

7. υπογραμμίζει ότι τα όργανα της ΕΕ πρέπει να δείξουν ενδιαφέρον και ισχυρή βούλησή 

και να υποστηρίξουν το ρόλο των καταγγελτών και το έργο τους που συμβάλλει στη 

διόρθωση παρατυπιών· υπενθυμίζει την έλλειψη παρακολούθησης και ορθής διευθέτησης 

όσον αφορά περιπτώσεις καταγγελίας παρατυπιών σε αυτό το επίπεδο· θεωρεί ότι επείγει, 

πριν από την έγκριση οδηγίας για την προστασία των καταγγελτών, να υλοποιηθούν ορθά 

οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την προστασία των καταγγελλόντων 

δυσλειτουργίες στους κόλπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και παροτρύνει όλα τα 

θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών, να θεσπίσουν σαφείς κανόνες 

για την προστασία των καταγγελτών, καθώς και μέτρα κατά του φαινομένου της 

μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα· 

8. αναγνωρίζει ότι κάθε πρόσωπο που προβαίνει στην κοινοποίηση πληροφοριών σε 

αρμόδια αρχή ή που αποκαλύπτει παραβίαση με άλλο κατάλληλο τρόπο πρέπει να 

δικαιούται νομικής προστασίας· 

9. καλεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να 

δημοσιεύσουν, αντίστοιχα, έως το τέλος του 2017: 1) ειδικές εκθέσεις που θα 

περιλαμβάνουν στατιστικές και ένα σαφές ιστορικό των περιστατικών καταγγελίας 

δυσλειτουργιών που διαπιστώθηκαν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, επιχειρήσεις, 

ενώσεις, οργανώσεις και άλλους φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στην Ένωση· 2) στοιχεία 

παρακολούθησης των οικείων θεσμικών οργάνων, σε σχέση με τις υποθέσεις που 

αποκαλύφθηκαν, με βάση τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες της 

Επιτροπής· 3) την έκβαση κάθε έρευνας που δρομολογείται στη βάση των πληροφοριών 

που ελήφθησαν από καταγγέλτες· 4) τα μέτρα που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση για 

την προστασία των καταγγελτών· 

10. εκφράζει την ανησυχία του για τα αντίποινα τα οποία, ενδεχομένως, οι καταγγέλτες θα 

αντιμετωπίσουν στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή τους, και τη δυνατότητα 

κίνησης ποινικών και αστικών δικαστικών διαδικασιών εις βάρος τους· ζητεί τη 

δημιουργία ενός οριζόντιου νομικού πλαισίου που θα περιλαμβάνει σαφείς ορισμούς, 

προστασία από διάφορες μορφές αντιποίνων, και εξαιρέσεις από τις ποινικές και αστικές 
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διαδικασίες, σύμφωνα με κριτήρια που πρόκειται να καθοριστούν· τονίζει ότι θα πρέπει οι 

καταγγέλτες να είναι σε θέση να αναφέρουν πληροφορίες εμπιστευτικά ή ανώνυμα ώστε 

να τηρηθεί η ταυτότητά τους μυστική, και να έχουν τη δυνατότητα, όπου αυτό συνάδει με 

το εθνικό νομικό σύστημα, να υποβάλουν αίτηση προσωρινών ή ασφαλιστικών μέτρων 

προκειμένου να αποτραπεί η απόλυσή τους μέχρι την έκβαση της υπόθεσης καταγγελίας 

παρατυπιών· εκφράζει την πεποίθηση ότι με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη 

των πολιτών στα ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα· 

11. τονίζει ότι η σχέση εργασίας δεν θα πρέπει να περιορίζει το δικαίωμα της ελευθερίας της 

έκφρασης και κανένας δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις σε περιπτώσεις άσκησης του 

δικαιώματος αυτού· 

12. τονίζει ότι η προστασία των καταγγελτών θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης και σε 

περίπτωση που οι υπόνοιες που κοινοποιούνται, στο τέλος δεν επιβεβαιώνονται, εάν ο 

ενδιαφερόμενος ενήργησε καλόπιστα· 

13. ζητεί να δημιουργηθούν νόμιμοι, εμπιστευτικοί, ασφαλείς και προσβάσιμοι δίαυλοι για 

την καταγγελία δυσλειτουργιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διευκολυνθεί 

η αποκάλυψη στις αρμόδιες αρχές πληροφοριών σχετικά με πράξεις που συνιστούν 

απειλή για το δημόσιο συμφέρον· επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, την ανάγκη 

συγκρότησης ενός ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου της ΕΕ που θα συγκεντρώνει 

και θα διαβιβάζει πληροφορίες, με γραφεία στα κράτη μέλη· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει τον 

δυνητικό ρόλο του Γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή· υπογραμμίζει ότι οι 

καταγγέλτες θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να αναφέρουν παρατυπίες τόσο σε εσωτερικό 

επίπεδο, εντός του χώρου εργασίας, όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, σε αρμόδιες αρχές· 

τονίζει ότι θα πρέπει να παρέχεται προστασία στις περιπτώσεις που αρχικά ανώνυμοι 

καταγγέλτες αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την ανωνυμία και έχουν ανάγκη τέτοιας 

προστασίας·  

14. τονίζει ότι οι αρχές διαχείρισης αυτών των διαύλων θα πρέπει να διερευνούν τους 

ισχυρισμούς με επαγγελματισμό και να παρέχουν επίσης λεπτομερείς πληροφορίες στους 

καταγγέλτες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να τους υποστηρίζουν 

έναντι τυχόν αντιποίνων που στρέφονται άμεσα προς αυτούς ή τις οικογένειές τους, και 

να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε ανεξάρτητη νομική συνδρομή, με χρηματοδοτική 

υποστήριξη εάν απαιτείται, επιπλέον της τυχόν ψυχολογικής υποστήριξης και θεραπείας, 

να διερευνούν δε τις αξιώσεις αποζημίωσης για οποιαδήποτε παρενόχληση ή απώλεια των 

τρεχόντων η μελλοντικών μέσων βιοπορισμού, αν η ζημία προκλήθηκε σε αντίποινα για 

προστατευόμενη γνωστοποίηση· 

15. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 22α, 22β και 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής 

κατάστασης, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν ισχυρούς και 

περιεκτικούς εσωτερικούς κανόνες για την προστασία των καταγγελλόντων 

δυσλειτουργίες· 

16. καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερομένων σχετικά με 

το θέμα, όπως αναφέρθηκαν στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 

2017· 

17. τονίζει ότι οι καταγγέλτες αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για την ερευνητική 

δημοσιογραφία· τονίζει τον σημαντικό ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην αποκάλυψη 
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παρατυπιών ή τη διάπραξη παραπτωμάτων, όταν μάλιστα καταστρατηγούνται θεμελιώδη 

δικαιώματα των πολιτών· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να προστατευθεί 

αποτελεσματικά και νομικά το δικαίωμα των δημοσιογράφων να μην αποκαλύπτουν την 

ταυτότητα της πηγής τους· τονίζει ότι οι δημοσιογράφοι, σε περίπτωση που πηγή είναι οι 

ίδιοι, θα πρέπει να προστατεύονται και ότι, και στις δύο περιπτώσεις, οι αρχές θα πρέπει 

να απέχουν από μέτρα επιτήρησης· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών 

που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, 

χρήσης και αποκάλυψής τους, δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως μείωση της προστασίας των 

καταγγελτών και της ερευνητικής δημοσιογραφίας· τονίζει ότι οι ασκούντες ερευνητική 

δημοσιογραφία είναι μια εκτεθειμένη ομάδα επαγγελματιών, που συχνά πληρώνουν με 

τίμημα την εργασία τους, την ελευθερία τους ή τη ζωή τους τις αποκαλύψεις για μαζικές 

παρατυπίες, και ζητεί να συμπεριληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας των δημοσιογράφων 

που διενεργούν έρευνες σε μια οριζόντια νομοθετική πράξη της ΕΕ για την προστασία 

των καταγγελτών· 

18. τονίζει ότι οι έρευνες σχετικά με τα προβλήματα που αποκαλύπτουν οι καταγγέλτες θα 

πρέπει να είναι ανεξάρτητες και να διεξάγονται το ταχύτερο δυνατό, προστατεύοντας 

επίσης τα δικαιώματα των προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην δημοσιοποίηση· 

υπογραμμίζει ότι, τόσο ο καταγγέλτης, όσο και οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται σε μια 

καταγγελία, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει πρόσθετα επιχειρήματα και 

αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της έρευνας, και να έχει διαρκή ενημέρωση 

σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στην υπόθεση· 

19. ζητεί τη σύσταση μιας ανεξάρτητης μονάδας παροχής συμβουλών και παραπομπής στο 

πλαίσιο της Υπηρεσίας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, που θα είναι σε θέση να 

παραλαμβάνει εκθέσεις και καταγγελίες, να συλλέγει πληροφορίες και να παρέχει 

κατάλληλες συμβουλές σχετικά με την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες· 

20. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες εθνικές αρχές, να 

θεσπίσουν και να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ανωνυμίας 

και της εμπιστευτικότητας των πηγών των πληροφοριών, προκειμένου να αποτραπεί κάθε 

ενέργεια που συνιστά μεροληψία ή απειλή· 

21. τονίζει ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν εξαιρούνται από απόπειρες κακοδιοίκησης, 

απάτης, κατάχρησης πόρων και λοιπές παρατυπίες και θεωρεί ότι οι κανόνες για τους 

καταγγέλτες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει επίσης να ισχύουν και για 

τις ΜΚΟ· 

22. δηλώνει ότι απαιτείται μια σαφής λύση για τους καταγγέλτες που εργάζονται σε εταιρείες 

της ΕΕ αλλά με έδρα εκτός της ΕΕ· 

23. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να απονείμουν ένα ευρωπαϊκό βραβείο για την 

καταγγελία δυσλειτουργιών για να ενθαρρύνουν την αλλαγή της αντίληψης ως προς την 

καταγγελία παρατυπιών και τη σύνδεσή της με τα θεμελιώδη δικαιώματα, και να εξάρουν 

την ορθή συμπεριφορά του καταγγελτών ως πολιτών· 

24. υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα των πολιτών να αποκαλύπτουν ατασθαλίες αποτελεί 

φυσική επέκταση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης 

που κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και είναι 
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ουσιώδες στη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της ακεραιότητας και της 

προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 

25. τονίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται με τη σύσταση του Συμβουλίου 

της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των καταγγελτών. 
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