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SUGESTII 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 

juridice, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât Comisia a declarat în comunicarea sa din 5 iulie 2016 că protecția avertizorilor, 

atât în sectorul public, cât și în cel privat, contribuie la abordarea gestionării defectuoase 

și a neregulilor, inclusiv a corupției transfrontaliere, evaziunii fiscale transnaționale și 

practicilor comerciale neloiale, toate acestea având loc în primul rând din cauza 

decalajelor legislative dintre legislațiile statelor membre; 

B. întrucât avertizarea de integritate reprezintă o sursă esențială de informații pentru 

combaterea criminalității organizate, anchetarea cazurilor de corupție din sectorul public 

și cel privat și detectarea metodelor de evitare a obligațiilor fiscale aplicate de 

întreprinderi și întrucât protecția avertizorilor este așadar un factor esențial de promovare 

a unei culturi a răspunderii publice și a integrității și de protejare a bunului public și a 

intereselor financiare ale Uniunii Europene; întrucât avertizorii care acționează în interes 

public cu scopul de a denunța abateri profesionale, nereguli, fraude sau activități ilegale 

nu se simt cu adevărat protejați și își asumă adeseori un risc personal foarte ridicat, 

deoarece pot fi concediați, dați în judecată, boicotați, arestați, amenințați sau victimizați și 

discriminați în numeroase alte feluri; 

C. întrucât democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului sunt valori 

fundamentale ale UE, astfel cum sunt definite la articolul 2 din TUE;  

D. întrucât protecția confidențialității identității avertizorilor și a informațiilor furnizate de 

aceștia contribuie la crearea unor canale mai eficiente de raportare a cazurilor de fraudă 

sau de corupție, a neregulilor, a abaterilor profesionale sau a altor infracțiuni grave și 

întrucât, având în vedere caracterul sensibil al informațiilor, gestionarea defectuoasă a 

confidențialității poate conduce la scurgeri de informații nedorite și la o încălcare a 

interesului public în Uniune; întrucât, în sectorul public, protejarea avertizorilor poate 

facilita depistarea cazurilor de deturnare de fonduri publice, de fraudă și a altor forme de 

corupție transfrontalieră legate de interesele naționale sau de cele ale UE; 

E. întrucât raportarea de către avertizori a informațiilor care ar putea amenința sau prejudicia 

interesul public se face în temeiul libertății lor de exprimare și de informare, aceste două 

drepturi fiind consacrate în Carta drepturilor fundamentale a UE, în special în articolul 11 

din aceasta, și cu un puternic simț al responsabilității și moralității civice, 

F. întrucât, în Rezoluția sa din 23 octombrie 2013 referitoare la crima organizată, corupție și 

spălarea de bani: recomandări cu privire la acțiunile și inițiativele care se impun, 

Rezoluția sa din 25 noiembrie 2015 referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare 

sau cu efecte similare, Rezoluția sa din 16 decembrie 2015 privind favorizarea 

transparenței, a coordonării și a convergenței în politicile de impozitare a societăților și 

Rezoluția sa din 14 februarie 2017 referitoare la rolul denunțătorilor în protejarea 

intereselor financiare ale UE, Parlamentul a solicitat Comisiei să prezinte o propunere 

legislativă pentru a institui un program european eficient și cuprinzător de protecție a 

avertizorilor, care să protejeze persoanele care raportează posibile fraude sau activități 

ilegale care afectează interesul public sau interesele financiare ale Uniunii Europene; 
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G. întrucât diferențele între statele membre în ceea ce privește tratamentul și protecția 

avertizorilor pot să îi descurajeze pe aceștia să divulge informații, în special informații 

relevante pentru mai multe state membre, și întrucât protecția avertizorilor nu poate fi 

realizată doar prin măsuri juridice, ci trebuie realizată, de asemenea, prin promovarea unei 

schimbări culturale în societățile europene în ceea ce privește modul în care este percepută 

avertizarea de integritate, în special în legătură cu drepturile fundamentale; 

H. întrucât protecția avertizorilor în Uniunea Europeană nu ar trebui să se limiteze la cazurile 

europene, ci ar trebui să se aplice și cazurilor internaționale, 

1. subliniază că în statele democratice și deschise întemeiate pe statul de drept, cetățenii au 

dreptul de a fi informați în legătură cu încălcarea drepturilor lor fundamentale, precum și 

dreptul de a denunța aceste încălcări, inclusiv atunci când este implicat propriul lor 

guvern; 

2. recunoaște că avertizarea de integritate joacă un rol crucial în combaterea fraudei, fraudei 

fiscale, evaziunii fiscale, gestionării defectuoase, abaterilor profesionale, neregulilor, 

activităților care afectează interesul public sau a activităților infracționale sau ilegale; ia 

act de faptul că datorită recentelor cazuri de avertizare de integritate a devenit evident că 

avertizorii joacă un rol crucial în divulgarea încălcărilor grave ale drepturilor 

fundamentale și în protejarea interesului public și menținerea responsabilității și 

integrității, atât în sectorul public, cât și în cel privat; subliniază că protecția avertizorilor 

nu ar trebui limitată doar la cazurile în care sunt divulgate activități ilegale, ci ar trebui 

extinsă la toate cazurile în care sunt dezvăluite abateri profesionale sau nereguli; 

subliniază că legislația în vigoare privind protecția avertizorilor este disparată și că 

protecția avertizorilor la nivelul statelor membre nu este uniformă, fapt ce ar putea avea 

un impact negativ asupra politicilor UE; 

3. solicită o definiție comună și cuprinzătoare a avertizării și avertizorilor de integritate, 

pentru a asigura protecția juridică a tuturor avertizorilor, inclusiv a celor care dezvăluie 

informații cu convingerea rezonabilă că informațiile sunt adevărate la momentul 

divulgării, dar divulgă informații inexacte cu bună-credință; 

4. subliniază că persoanele care transmit cu bună știință informații incorecte sau înșelătoare 

către autoritățile competente nu ar trebui să fie considerate avertizori și, prin urmare, nu ar 

trebui să beneficieze de mecanismele de protecție; 

5. subliniază faptul că trebuie să se asigure protecția împotriva condamnărilor ulterioare 

pentru defăimare sau încălcarea secretului profesional; 

6. subliniază că protecția avertizorilor ar trebui armonizată la nivelul UE; consideră că un 

instrument juridic orizontal al UE, prin care să se ofere protecție jurnaliștilor de 

investigație și avertizorilor din sectorul public și cel privat, completat de norme sectoriale 

ar fi abordarea cea mai eficientă pentru a asigura o protecție cuprinzătoare și reală a 

avertizorilor; își reiterează, în acest context, solicitarea adresată Comisiei de a prezenta 

până la sfârșitul anului 2017 o propunere legislativă care să instituie un program european 

eficient și cuprinzător de protecție a avertizorilor, în conformitate cu principiile 

proporționalității și subsidiarității; propunerea ar trebui să includă mecanisme pentru 

întreprinderi, organisme publice și organizații non-profit; 
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7. subliniază că instituțiile Uniunii trebuie să își manifeste interesul și să își demonstreze 

voința fermă de a susține rolul avertizorilor și avantajele pe care le aduc aceștia în ceea ce 

privește îndreptarea neregulilor; reamintește că nu există acțiuni subsecvente și o 

soluționare corespunzătoare a cazurilor de avertizare de integritate la acest nivel; 

consideră că este urgent necesar ca, înainte de adoptarea unei directive privind protecția 

avertizorilor, să se pună în aplicare în mod corespunzător Orientările Comisiei privind 

protecția avertizorilor în cadrul instituțiilor UE și îndeamnă toate instituțiile, inclusiv 

agențiile acestora, să stabilească norme clare de protecție a avertizorilor, precum și să 

adopte măsuri împotriva cazurilor de „uși turnante”; 

8. recunoaște că orice persoană care transmite informații unei autorități competente sau care 

dezvăluie o încălcare într-un alt mod adecvat trebuie să aibă dreptul la protecție juridică; 

9. îndeamnă Curtea de Conturi Europeană și Secretariatul Ombudsmanului European să 

publice, fiecare, până la sfârșitul anului 2017: 1) rapoarte speciale care să conțină statistici 

și o evidență clară a cazurilor de avertizare de integritate identificate în cadrul instituțiilor 

europene, al întreprinderilor, al asociațiilor, al organizațiilor și al altor organisme 

înregistrate în Uniune; 2) monitorizarea instituțiilor în cauză în ceea ce privește cazurile 

semnalate, pe baza actualelor norme și orientări ale Comisiei; 3) rezultatul fiecărei anchete 

inițiate ca urmare a informațiilor primite de la avertizori; 4) măsurile de protecție a 

avertizorilor prevăzute în fiecare dintre cazuri; 

10. își exprimă preocuparea cu privire la vulnerabilitatea avertizorilor în fața represaliilor în 

viața privată și profesională și la posibilitatea inițierii de proceduri judiciare penale și 

civile împotriva avertizorilor; solicită ca acest cadru juridic orizontal să includă definiții, 

protecția împotriva diferitelor forme de represalii și derogări de la procedurile civile și 

penale, în conformitate cu anumite criterii care urmează a fi stabilite; subliniază faptul că 

avertizorii ar trebui să poată transmite informații în mod confidențial sau anonim, pentru 

a-și păstra identitatea secretă și a avea posibilitatea, atunci când acest lucru este 

compatibil cu sistemul juridic național, să solicite să li se aplice măsuri provizorii sau 

ordonanțe pentru a nu fi concediați până la soluționarea cazului de avertizare; este ferm 

convins că acest lucru va consolida încrederea cetățenilor în organismele naționale și ale 

Uniunii; 

11. subliniază faptul că niciun raport de muncă nu ar trebui să limiteze dreptul la liberă 

exprimare al persoanelor și că nicio persoană nu ar trebui să fie discriminată în cazul în 

care și-a exercitat dreptul respectiv; 

12. subliniază că protecția avertizorilor se aplică și în cazul în care suspiciunea exprimată nu 

se confirmă în final, dacă persoana respectivă a acționat cu bună-credință; 

13. solicită crearea unor canale legale, confidențiale, securizate, sigure și accesibile de 

dezvăluire a informațiilor la nivel național și european pentru a facilita raportarea către 

autoritățile competente a informațiilor privind amenințările la adresa interesului public; își 

reiterează, în acest sens, apelul la înființarea unui organism independent de culegere a 

informațiilor, consultativ și de sesizare al UE, cu birouri în statele membre; subliniază, în 

acest sens, rolul care ar putea fi jucat de Secretariatul Ombudsmanului European; susține 

că avertizorii ar trebui să poată raporta atât la nivel intern, la locul de muncă, cât și la 

nivel extern, către autoritățile competente; subliniază că avertizorilor care au fost inițial 

anonimi ar trebui să li se acorde protecție în cazul în care decid să renunțe la anonimat și 
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solicită o astfel de protecție;  

14. subliniază că autoritățile care gestionează aceste canale ar trebui să investigheze în mod 

profesional dezvăluirile și, de asemenea, să le ofere avertizorilor informații detaliate cu 

privire la drepturile și responsabilitățile lor, să îi sprijine împotriva oricăror represalii 

îndreptate către ei sau către familiile lor și să asigure accesul la asistență juridică 

independentă, cu sprijin financiar atunci când este cazul, pe lângă orice asistență 

psihologică și tratamente necesare, precum și să analizeze cererile de despăgubire pentru 

orice formă de hărțuire suferită sau pierderea mijloacelor de subzistență actuale sau 

viitoare, în cazul în care prejudiciul s-a produs în urma represaliilor pentru o divulgare 

protejată; 

15. subliniază faptul că, în conformitate cu articolele 22a, 22b și 22c din Statutul 

funcționarilor, toate instituțiile UE ar fi trebuit să pună în aplicare norme interne riguroase 

și cuprinzătoare privind protecția avertizorilor; 

16. invită Comisia să țină seama pe deplin de opiniile părților interesate pe această temă 

colectate în timpul consultării publice din luna mai 2017; 

17. subliniază că avertizorii reprezintă o sursă importantă de informații pentru jurnalismul de 

investigație; subliniază rolul important al mass-mediei în demascarea faptelor ilegale sau a 

abaterilor profesionale, mai ales atunci când acestea încalcă drepturile fundamentale ale 

cetățenilor; invită statele membre să asigure faptul că dreptul jurnaliștilor de a nu dezvălui 

identitatea unei surse este realmente protejat și din punct de vedere juridic; subliniază că 

jurnaliștii ar trebui să fie protejați în cazul în care sunt ei înșiși sursa de informații și că, în 

ambele situații, autoritățile ar trebui să nu recurgă la supraveghere; reamintește, în acest 

sens, că Directiva (UE) 2016/943 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de 

afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și dezvăluirii 

ilegale nu ar trebui interpretată astfel încât să determine reducerea protecției acordate 

avertizorilor și jurnalismului de investigație; subliniază că jurnaliștii de investigație 

reprezintă un grup profesional expus, plătind adesea cu locul lor de muncă, viața sau 

libertatea, divulgările privind nereguli majore și solicită includerea unor măsuri speciale 

de protecție a jurnaliștilor de investigație într-un instrument juridic orizontal al UE pentru 

protecția avertizorilor; 

18. subliniază că anchetarea problemelor semnalate de avertizori ar trebui să fie efectuată în 

mod independent și în cel mai scurt timp posibil, protejându-se și drepturile persoanelor 

care, potrivit informațiilor divulgate, ar putea fi implicate într-un caz; subliniază că atât 

avertizorii, cât și toate persoanele care, potrivit informațiilor divulgate, sunt implicate într-

un caz ar trebui să poată aduce argumente și probe suplimentare în cursul anchetei și ar 

trebui să fie informați constant cu privire la modul în care este gestionată divulgarea; 

19. solicită să se înființeze, în cadrul Secretariatului Ombudsmanului European, o unitate 

independentă care să ofere consiliere și să poată fi sesizată, în măsură să primească 

raportări, plângeri, să colecteze informații și să ofere consiliere adecvată cu privire la 

protecția avertizorilor; 

20. solicită instituțiilor UE ca, în cooperare cu toate autoritățile naționale competente, să 

introducă și să adopte toate măsurile necesare pentru a proteja anonimatul și 

confidențialitatea surselor de informații, cu scopul de a preveni orice amenințări sau 
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acțiuni cu caracter discriminatoriu; 

21. subliniază faptul că organizațiile neguvernamentale nu sunt ocolite de tentativele de 

gestionare defectuoasă, fraudă, utilizare abuzivă a fondurilor și de alte nereguli și 

consideră că normele privind avertizorii din sectorul public și din cel privat ar trebui să se 

aplice și ONG-urilor; 

22. afirmă că este nevoie de o soluție clară pentru avertizorii angajați în societăți înregistrate 

în UE, dar care își au sediul în afara UE; 

23. invită instituțiile UE să acorde un premiu european pentru avertizare de integritate, pentru 

a încuraja o schimbare de percepție față de avertizare și de raportul acesteia cu drepturile 

fundamentale și a demonstra că avertizarea de integritate reprezintă un act de civism; 

24. subliniază faptul că dreptul cetățenilor de a raporta nereguli reprezintă o extindere naturală 

a dreptului la libertatea de exprimare și de informare, astfel cum sunt consacrate la 

articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și că este esențial să 

se asigure respectarea principiilor transparenței și integrității, precum și protecția 

interesului public; 

25. subliniază necesitatea ca statele membre să respecte Recomandarea Consiliului Europei 

privind protecția avertizorilor. 
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