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PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 16, 33, 43 ir 
50 straipsnius, 53 straipsnio 1 dalį, 62, 91, 
100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 
straipsnius ir 325 straipsnio 4 dalį, ir į 
Europos atominės energijos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 9, 10, 11, 12, 
15, 16, 33, 43 ir 50 straipsnius, 53 
straipsnio 1 dalį, 62, 91, 100, 103, 109, 
114, 168, 169, 192, 207 straipsnius, 325 
straipsnio 4 dalį ir 352 straipsnį, ir į 
Europos atominės energijos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 31 straipsnį,

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją,

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į 2017 m. vasario 14 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
informatorių vaidmens saugant ES 
finansinius interesus,
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 c nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į 2017 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
informatorių, kurie atskleisdami 
konfidencialią bendrovių ir viešojo 
sektoriaus institucijų informaciją veikia 
viešojo intereso labui, teisėtų apsaugos 
priemonių,

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 d nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos žmogaus teisių 
konvenciją,

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) organizacijai dirbantys asmenys 
arba asmenys, kurie su ja turi ryšių 
vykdydami su savo darbu susijusią veiklą, 
dažnai pirmieji sužino apie šiomis 
aplinkybėmis viešajam interesui kylančias 
grėsmes ar daromą žalą. Pateikdami 
informaciją apie pažeidimus jie atlieka 
labai svarbų vaidmenį atskleidžiant teisės 
pažeidimus ir užkertant jiems kelią, taip 
pat apsaugant visuomenės gerovę. Tačiau 
potencialius pranešėjus nuo pranešimo apie 
jiems susirūpinimą keliančius dalykus ar 
įtarimus dažnai atgraso atsakomųjų 
veiksmų baimė;

(1) organizacijai dirbantys ar dirbę 
asmenys arba asmenys, kurie su ja turi ar 
turėjo ryšių, dažnai pirmieji sužino apie 
šiomis aplinkybėmis viešajam interesui 
kylančias grėsmes, nusikalstamą arba 
neteisėtą veiklą, ar daromą žalą. 
Pateikdami informaciją apie pažeidimus jie 
atlieka labai svarbų vaidmenį atskleidžiant 
teisės pažeidimus ir užkertant jiems kelią, 
apsaugant visuomenės gerovę ir apginant 
pagrindinę teisę į saviraiškos bei 
informacijos laisvę. Pranešėjai atlieka 
esminį vaidmenį atskleidžiant pažeidimus 
ar neetišką ir nesąžiningą elgesį 
atsižvelgiant į viešąjį interesą. Jiems 
dažnai būna nelengva įvertinti faktų 
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teisėtumą, tačiau, pasak Europos 
Žmogaus Teisių Teismo, teisinis 
vertinimas nėra informatorių užduotis, 
Pakanka, kad jie sąžiningai elgtųsi ir kad 
faktai būtų teisingi. Tačiau potencialius 
pranešėjus nuo pranešimo apie jiems 
susirūpinimą keliančius dalykus ar įtarimus 
dažnai atgraso atsakomųjų veiksmų baimė, 
kai bus atskleisti pažeidimai, netinkamas 
valdymas, netinkamas lėšų panaudojimas, 
netinkamas administravimas ar galima 
korupcija, susijusi su viešųjų ir privačių 
įstaigų veikla Sąjungoje; jie nėra iš 
tikrųjų apsaugoti ir nesijaučia saugūs;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjungos lygmeniu pranešėjų 
pranešimai yra viena iš sudedamųjų 
Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimo 
dalių: jie papildo nacionalines ir Sąjungos 
vykdymo užtikrinimo sistemas informacija, 
kuri padeda veiksmingai nustatyti Sąjungos 
teisės pažeidimus, juos tirti ir vykdyti 
baudžiamąjį persekiojimą už juos;

(2) Sąjungos lygmeniu pranešėjų ir 
tyrimus atliekančių žurnalistų pranešimai 
yra viena iš sudedamųjų Sąjungos teisės 
vykdymo užtikrinimo dalių: jie papildo 
nacionalines ir Sąjungos vykdymo 
užtikrinimo sistemas informacija, kuri
padeda veiksmingai nustatyti Sąjungos 
teisės pažeidimus, juos tirti ir vykdyti 
baudžiamąjį persekiojimą už juos;

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) tam tikrose politikos srityse dėl
Sąjungos teisės pažeidimų gali būti daroma 
didelė žala viešajam interesui, nes kyla 
didelė rizika visuomenės gerovei. Jeigu 
tose srityse nustatomi vykdymo 
užtikrinimo trūkumai, o pranešėjai turi 
išskirtinę galimybę atskleisti pažeidimus, 
vykdymo užtikrinimą būtina gerinti 
užtikrinant veiksmingą pranešėjų apsaugą 

(3) dėl Sąjungos teisės pažeidimų gali 
būti daroma didelė žala viešajam interesui
ir naudojimuisi žmogaus teisėmis bei 
pagrindinėmis laisvėmis. Būtina užtikrinti
veiksmingą pranešėjų apsaugą nuo 
atsakomųjų veiksmų ir sukurti
veiksmingus bei konfidencialius
pranešimų teikimo kanalus;
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nuo atsakomųjų veiksmų ir sukuriant
veiksmingus pranešimų teikimo kanalus;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) šiuo metu Europos Sąjungoje 
pranešėjams teikiama apsauga įvairiose 
valstybėse narėse yra fragmentiška, o 
įvairiose politikos srityse – nevienoda. Iš 
pranešėjų atskleistų Sąjungos teisės 
pažeidimų, turinčių tarpvalstybinį 
aspektą, matyti, kaip neveiksminga 
apsauga vienoje valstybėje narėje gali ne 
tik sukelti neigiamų pasekmių ES politikos 
įgyvendinimui toje valstybėje narėje, bet ir 
sukelti šalutinį poveikį kitose valstybėse 
narėse ir apskritai visoje Sąjungoje;

(4) šiuo metu Europos Sąjungoje 
pranešėjams teikiama apsauga įvairiose 
valstybėse narėse yra fragmentiška, o 
įvairiose politikos srityse – nevienoda. 
Pranešėjai turi būti apsaugoti, jeigu jie 
atskleidžia teisės aktų pažeidimus, 
nusižengimus ar netinkamą elgesį viešojo 
intereso labui. Neveiksminga apsauga 
vienoje valstybėje narėje gali ne tik sukelti 
neigiamų pasekmių ES politikos 
įgyvendinimui toje valstybėje narėje, bet ir 
sukelti šalutinį poveikį kitose valstybėse 
narėse ir apskritai visoje Sąjungoje;

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) todėl bendri minimalūs standartai, 
kuriais užtikrinama veiksminga pranešėjų 
apsauga, turėtų būti taikomi tuose teisės 
aktuose ir politikos srityse, kuriuose i) yra 
poreikis stiprinti vykdymo užtikrinimą; ii) 
mažas pranešėjų aktyvumas yra pagrindinis 
veiksnys, darantis poveikį vykdymo 
užtikrinimui, ir iii) Sąjungos teisės 
pažeidimai daro didelę žalą viešajam 
interesui;

(5) todėl bendri minimalūs teisiniai 
standartai, kuriais užtikrinama bendro ir 
išsamaus taikymo veiksminga pranešėjų 
apsauga, turėtų būti taikomi visuose 
Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose 
ir politikos srityse, kuriuose i) yra poreikis 
stiprinti vykdymo užtikrinimą; ii) mažas 
pranešėjų aktyvumas yra pagrindinis 
veiksnys, darantis poveikį vykdymo 
užtikrinimui, ir iii) Sąjungos ar 
nacionalinės teisės pažeidimai daro didelę 
žalą viešajam interesui;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
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9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tai, kad pranešėjų apsauga yra 
svarbi, nes užkerta kelią transporto saugą 
reglamentuojančių taisyklių pažeidimams, 
kurie gali kelti pavojų žmonių gyvybėms, 
ir nuo jų atgraso, jau pripažįstama 
sektorinėse Sąjungos priemonėse, 
susijusiose su aviacijos sauga38 ir jūrų 
transporto sauga39, kuriose numatytos 
specialios pranešėjų apsaugos priemonės, 
taip pat konkretūs pranešimų teikimo 
kanalai. Šios priemonės taip pat apima 
darbuotojų, sąžiningai pranešančių apie 
savo klaidas, apsaugą nuo atsakomųjų 
veiksmų (vadinamasis sąžiningumo 
principas). Šiuose dviejuose sektoriuose 
galiojančius pranešėjų apsaugos aspektus 
būtina papildyti, taip pat būtina numatyti 
tokią apsaugą, kad būtų skatinamas kitų 
transporto rūšių, būtent kelių ir 
geležinkelių transporto, saugumo standartų 
vykdymo užtikrinimas;

(9) tai, kad pranešėjų apsauga yra 
svarbi, nes užkerta kelią transporto saugą 
reglamentuojančių taisyklių pažeidimams, 
kurie gali kelti pavojų žmonių gyvybėms, 
ir nuo jų atgraso, jau pripažįstama 
sektorinėse Sąjungos priemonėse, 
susijusiose su aviacijos sauga38 ir jūrų 
transporto sauga39, kuriose numatytos 
specialios pranešėjų apsaugos priemonės, 
taip pat konkretūs pranešimų teikimo 
kanalai. Šios priemonės taip pat apima 
darbuotojų, sąžiningai pranešančių apie 
savo klaidas, apsaugą nuo atsakomųjų 
veiksmų (vadinamasis sąžiningumo 
principas). Be kita ko, šiuose dviejuose 
sektoriuose galiojančius pranešėjų 
apsaugos aspektus būtina papildyti, taip pat 
būtina numatyti tokią apsaugą, kad būtų 
skatinamas kitų transporto rūšių, būtent 
kelių ir geležinkelių transporto, saugumo 
standartų vykdymo užtikrinimas;

_________________ _________________

38 2014 m. balandžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės 
aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės 
veiklos (OL L 122, p. 18).

38 2014 m. balandžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės 
aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės 
veiklos (OL L 122, p. 18).

39 2013 m. lapkričio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/54/ES dėl tam tikrų vėliavos 
valstybės įsipareigojimų užtikrinti, kad 
būtų laikomasi Konvencijos dėl darbo jūrų 
laivyboje ir kad ji būtų vykdoma 
(OL L 329, p. 1), 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės 
(OL L 131, p. 57).

39 2013 m. lapkričio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/54/ES dėl tam tikrų vėliavos 
valstybės įsipareigojimų užtikrinti, kad 
būtų laikomasi Konvencijos dėl darbo jūrų 
laivyboje ir kad ji būtų vykdoma 
(OL L 329, p. 1), 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės 
(OL L 131, p. 57).

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) privatumo ir asmens duomenų 
apsauga yra kita sritis, kurioje pranešėjai 
turi išskirtinę galimybę atskleisti 
informaciją apie Sąjungos teisės 
pažeidimus, dėl kurių gali būti daroma
didelė žala viešajam interesui. Panašios 
nuostatos taikomos Direktyvos dėl tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo45, kuria 
nustatoma pranešimų apie incidentus 
(įskaitant incidentus, nesusijusius su 
asmens duomenimis) ir saugumo 
reikalavimus, taikomus esmines paslaugas 
įvairiuose sektoriuose (pvz., energijos, 
sveikatos, transporto, bankų ir pan.) 
teikiantiems subjektams ir pagrindinių 
skaitmeninių paslaugų teikėjams (pvz., 
debesijos kompiuterijos paslaugos) 
teikimo tvarka, pažeidimams. Šioje srityje 
pranešėjų teikiami pranešimai yra ypač 
vertingi užkertant kelią saugumo 
incidentams, kurie gali daryti poveikį 
pagrindinei ekonominei ir socialinei veiklai 
ir plačiai naudojamoms skaitmeninėms 
paslaugoms. Tai padeda užtikrinti 
nenutrūkstamą paslaugų, kurios turi esminę 
reikšmę vidaus rinkos veikimui ir 
visuomenės gerovei, teikimą;

(14) privatumo ir asmens duomenų 
apsauga, įtvirtinta Pagrindinių teisių 
chartijos 7 ir 8 straipsniuose bei Europos 
žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 8 
straipsnyje, yra kita sritis, kurioje 
pranešėjai turi išskirtinę galimybę atskleisti 
informaciją apie Sąjungos teisės 
pažeidimus, dėl kurių gali būti daroma žala 
viešajam interesui. Panašios nuostatos 
taikomos Direktyvos dėl tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo45, kuria 
nustatoma pranešimų apie incidentus 
(įskaitant incidentus, nesusijusius su 
asmens duomenimis) ir saugumo
reikalavimus, taikomus esmines paslaugas 
įvairiuose sektoriuose (pvz., energijos, 
sveikatos, transporto, bankų ir pan.) 
teikiantiems subjektams ir pagrindinių 
skaitmeninių paslaugų teikėjams teikimo 
tvarka, pažeidimams. Šioje srityje 
pranešėjų teikiami pranešimai yra ypač 
vertingi užkertant kelią saugumo 
incidentams, kurie gali daryti poveikį 
pagrindinei ekonominei ir socialinei veiklai 
ir plačiai naudojamoms skaitmeninėms 
paslaugoms, taip pat užkirsti kelią 
Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų 
pažeidimams. Tai padeda užtikrinti 
nenutrūkstamą paslaugų, kurios turi esminę 
reikšmę visuomenei, teikimą;

__________________ __________________

45 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl 
priemonių aukštam bendram tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo lygiui 
visoje Sąjungoje užtikrinti.

45 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl 
priemonių aukštam bendram tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo lygiui 
visoje Sąjungoje užtikrinti.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(16) Sąjungos finansinių interesų 
apsauga, kuri yra susijusi su kova su 
sukčiavimu, korupcija ir bet kuria kita 
neteisėta veikla, darančia poveikį Sąjungos 
išlaidų panaudojimui, Sąjungos pajamų ir 
lėšų surinkimui ar Sąjungos turtui, yra 
pagrindinė sritis, kurioje reikia stiprinti 
Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimą. 
Sąjungos finansinių interesų apsaugos 
stiprinimas taip pat apima Sąjungos 
biudžeto įgyvendinimą, susijusį su Europos 
atominės energijos bendrijos steigimo 
sutartimi grindžiamomis išlaidomis. 
Prastas veiksmingo vykdymo užtikrinimas 
Sąjungos finansinių interesų srityje, 
įskaitant sukčiavimą ir korupciją 
nacionaliniu lygmeniu, lemia mažesnes 
Sąjungos pajamas ir netinkamą ES lėšų 
panaudojimą, kuris gali iškraipyti viešąsias 
investicijas bei augimą ir pakenkti piliečių 
pasitikėjimui ES veiksmais. Pranešėjų 
apsauga yra būtina siekiant palengvinti 
atitinkamų sukčiavimo ir neteisėtos veiklos 
atvejų nustatymą, prevenciją ir atgrasymą;

(16) Sąjungos finansinių interesų
apsauga, kuri yra susijusi su kova su 
sukčiavimu, korupcija ir bet kuria kita 
neteisėta veikla, darančia poveikį Sąjungos 
išlaidų panaudojimui, Sąjungos pajamų ir 
lėšų surinkimui ar Sąjungos turtui, yra 
pagrindinė sritis, kurioje reikia stiprinti 
Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimą. 
Sąjungos finansinių interesų apsaugos 
stiprinimas taip pat apima Sąjungos 
biudžeto įgyvendinimą, susijusį su Europos 
atominės energijos bendrijos steigimo 
sutartimi grindžiamomis išlaidomis. 
Prastas veiksmingo vykdymo užtikrinimas 
Sąjungos finansinių interesų srityje, 
įskaitant sukčiavimą ir korupciją 
nacionaliniu lygmeniu, lemia mažesnes 
Sąjungos pajamas ir netinkamą ES lėšų 
panaudojimą, kuris gali iškraipyti viešąsias 
investicijas bei augimą ir pakenkti piliečių 
pasitikėjimui ES veiksmais.
Tyrimus atliekantys žurnalistai taip pat 
atlieka itin svarbų vaidmenį atskleidžiant 
su visomis šiomis sritimis susijusius 
pažeidimus; jie yra labai pažeidžiamų 
specialistų, kurie dažnai praranda darbo 
vietas, laisvę ir netgi gyvybę už masinių
pažeidimų ir korupcijos schemų 
atskleidimą, grupė; todėl specialios 
priemonės, skirtos tyrimus atliekantiems 
žurnalistams apsaugoti, turėtų būti 
įtrauktos į horizontalųjį pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
pranešėjų apsaugos. Tyrimus atliekančių 
žurnalistų ir pranešėjų apsauga yra būtina 
siekiant palengvinti atitinkamų sukčiavimo 
ir neteisėtos veiklos atvejų nustatymą, 
prevenciją ir atgrasymą nuo jų;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) pranešėjai, pranešantys apie 
netinkamą elgesį ir darbo ir socialinės 
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teisės pažeidimus, yra svarbūs užtikrinant 
saugias ir tinkamas darbo vietas. 
Organizacijos taisyklių pažeidimų, apie 
kuriuos praneša joje dirbantys ar dirbę 
asmenys arba asmenys, kurie su ja turėjo 
ryšių, atveju turi būti užtikrinta 
visapusiška apsauga pagal šį reglamentą;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kiekvieną kartą, kai priimamas 
naujas Sąjungos aktas, kuriam pranešėjų 
apsauga yra aktuali ir gali prisidėti prie 
veiksmingesnio vykdymo užtikrinimo, 
reikėtų įvertinti, ar reikia pakeisti šios 
direktyvos priedą, kad tas aktas būtų 
įtrauktas į jos taikymo sritį;

(19) kiekvieną kartą, kai priimamas 
naujas Sąjungos aktas, kuriam pranešėjų 
apsauga yra aktuali ir gali prisidėti prie 
veiksmingesnio vykdymo užtikrinimo, jis 
turėtų būti įtraukiamas į šios direktyvos 
priedą, kad tas aktas būtų įtrauktas į jos 
taikymo sritį;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) ši direktyva neturėtų daryti 
poveikio apsaugai, darbuotojams teikiamai, 
kai jie praneša apie Sąjungos darbo teisės 
pažeidimus. Visų pirma darbuotojų saugos 
ir sveikatos srityje pagal Pagrindų 
direktyvos 89/391/EEB 11 straipsnį jau 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, jog darbuotojai arba darbuotojų 
atstovai neatsidurtų nepalankioje padėtyje 
dėl darbdaviams pateiktų savo prašymų ar 
pasiūlymų imtis tinkamų pavojų 
darbuotojams sumažinimo ir (arba) 
pavojaus šaltinių pašalinimo priemonių. 
Darbuotojai ir jų atstovai turi teisę kelti 
klausimus kompetentingose nacionalinėse 
institucijose, jeigu mano, kad darbdavių 
taikytos priemonės ir būdai yra netinkami 

(20) ši direktyva neturėtų daryti 
poveikio apsaugai, darbuotojams teikiamai, 
kai jie praneša apie netinkamą elgesį arba 
nusižengimus arba Sąjungos ir 
nacionalinės teisės pažeidimus. Visų 
pirma darbuotojų saugos ir sveikatos srityje 
pagal Pagrindų direktyvos 89/391/EEB 11 
straipsnį jau reikalaujama, kad valstybės 
narės užtikrintų, jog darbuotojai arba 
darbuotojų atstovai neatsidurtų 
nepalankioje padėtyje dėl darbdaviams 
pateiktų savo prašymų ar pasiūlymų imtis 
tinkamų pavojų darbuotojams sumažinimo 
ir (arba) pavojaus šaltinių pašalinimo 
priemonių. Darbuotojai ir jų atstovai turi 
teisę kelti klausimus kompetentingose 
nacionalinėse institucijose, jeigu mano, kad 
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darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti; darbdavių taikytos priemonės ir būdai yra 
netinkami darbuotojų saugai ir sveikatai 
užtikrinti;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) ši direktyva neturėtų daryti 
poveikio nacionalinio saugumo ir kitos 
slaptos informacijos apsaugai, jeigu jos 
apsaugą nuo neteisėtos prieigos 
reikalaujama užtikrinti pagal Sąjungos 
teisę arba atitinkamos valstybės narės 
įstatymus ir kitus teisės aktus. Visų pirma
šios direktyvos nuostatos neturėtų daryti 
poveikio prievolėms pagal 2015 m. kovo 
13 d. Komisijos sprendimą (ES, 
Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos 
informacijos apsaugai užtikrinti skirtų 
saugumo taisyklių arba 2013 m. rugsėjo 
23 d. Tarybos sprendimą dėl ES įslaptintos 
informacijos apsaugai užtikrinti skirtų 
saugumo taisyklių;

(21) ši direktyva neturėtų daryti 
poveikio nacionalinio saugumo ir kitos 
slaptos informacijos apsaugai, jeigu jos 
apsaugą nuo neteisėtos prieigos 
reikalaujama užtikrinti pagal Sąjungos 
teisę arba atitinkamos valstybės narės 
įstatymus ir kitus teisės aktus. 
Nacionalinio saugumo informacijos 
naudojimo apribojimai turėtų būti riboti ir 
aiškiai apibrėžti. Be to, šios direktyvos 
nuostatos neturėtų daryti poveikio 
prievolėms pagal 2015 m. kovo 13 d. 
Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 
2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos 
apsaugai užtikrinti skirtų saugumo 
taisyklių arba 2013 m. rugsėjo 23 d. 
Tarybos sprendimą dėl ES įslaptintos 
informacijos apsaugai užtikrinti skirtų 
saugumo taisyklių;

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) asmenys, kurie praneša informaciją 
apie grėsmes ar žalą viešajam interesui, 
kurią sužino vykdydami su savo darbu 
susijusią veiklą, naudojasi savo žodžio 
laisve. Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos (toliau – Chartija) 11 straipsnyje 
ir Europos žmogaus teisių konvencijos 
(EŽTK) 10 straipsnyje nustatyta teisė į 
žodžio laisvę apima žiniasklaidos laisvę ir 

(22) asmenys, kurie praneša informaciją 
apie grėsmes ar žalą viešajam interesui, 
naudojasi savo žodžio laisve. Žodžio laisvė 
yra labai svarbi demokratinėje 
visuomenėje. Ji įtvirtinta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
(toliau – Chartija) 11 straipsnyje ir Europos 
žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 10 
straipsnyje ir apima žiniasklaidos laisvę ir 
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pliuralizmą; pliuralizmą;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) todėl ši direktyva grindžiama 
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, 
susijusia su žodžio laisve, ir Europos 
Tarybos 2014 m. rekomendacijoje dėl 
pranešėjų apsaugos nustatytais principais, 
kurie buvo parengti remiantis šia teismo 
praktika51;

(23) todėl ši direktyva grindžiama 
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, 
susijusia su žodžio laisve, visų pirma 
2008 m. vasario 12 d. sprendimu byloje 
Guja prieš Moldovą, ir Europos Tarybos 
2014 m. rekomendacijoje dėl pranešėjų 
apsaugos nustatytais principais, kurie buvo 
parengti remiantis šia teismo praktika51;

__________________ __________________

51 CM/Rec(2014)7. 51 CM/Rec(2014)7.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) asmenims konkreti teisinė apsauga 
reikalinga tais atvejais, kai informaciją, 
kurią praneša, jie sužino vykdydami su 
savo darbu susijusią veiklą, todėl jiems 
kyla rizika sulaukti atsakomųjų veiksmų 
darbe (pvz., pažeidus konfidencialumo 
arba lojalumo pareigą). Pagrindinė 
priežastis, dėl kurios jiems reikia suteikti 
apsaugą, yra jų pažeidžiama ekonominė 
padėtis, kuri priklauso nuo asmens, kuriam 
jie de facto dirba. Tais atvejais, kai tokio 
su darbu susijusio galių disbalanso nėra 
(pvz., įprastų skundų arba pašalinių 
piliečių atveju), apsauga nuo atsakomųjų 
veiksmų nereikalinga;

(24) Asmenims konkreti teisinė apsauga 
reikalinga tais atvejais, kai informaciją, 
kurią praneša, jie sužino vykdydami su 
savo darbu susijusią veiklą, todėl jiems 
kyla rizika sulaukti atsakomųjų veiksmų 
darbe. Pagrindinė priežastis, dėl kurios 
jiems reikia suteikti apsaugą, yra jų 
pažeidžiama padėtis, kuri priklauso nuo 
asmens, kuriam jie de facto dirba. Asmens 
teisė į saviraiškos laisvę neturėtų būti 
ribojama jokiais darbo santykiais.
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Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) norint užtikrinti veiksmingą 
Sąjungos teisės vykdymą, apsaugą reikia 
suteikti pačioms įvairiausioms asmenų 
kategorijoms, kurie, nepaisant to, ar jie yra 
ES, ar trečiųjų šalių piliečiai, vykdydami 
su savo darbu susijusią veiklą (nepaisant 
šios veiklos pobūdžio ir to, ar ji yra 
apmokama, ar ne) turi išskirtinę prieigą 
prie informacijos apie pažeidimus ir 
pranešimas apie tokius pažeidimus atitiktų 
viešąjį interesą ir kurie, jei pateiktų 
pranešimą, gali sulaukti atsakomųjų 
veiksmų. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad apsaugos poreikis būtų nustatomas 
atsižvelgiant į visas susijusias aplinkybes, 
ne vien remiantis santykių pobūdžiu, taip 
įtraukiant pačius įvairiausius asmenis, 
plačiausia prasme susijusius su 
organizacija, kurioje padaromas 
pažeidimas;

(25) norint užtikrinti veiksmingą 
Sąjungos teisės vykdymą, apsaugą reikia 
suteikti pačioms įvairiausioms asmenų 
kategorijoms, kurie, nepaisant to, ar jie yra 
ES, ar trečiųjų šalių piliečiai, vykdydami 
savo veiklą (nepaisant šios veiklos 
pobūdžio ir to, ar ji yra apmokama, ar ne) 
turi išskirtinę prieigą prie informacijos apie 
pažeidimus ir pranešimas apie tokius 
pažeidimus atitiktų viešąjį interesą ir kurie, 
jei pateiktų pranešimą, gali sulaukti 
atsakomųjų veiksmų. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad apsaugos poreikis 
būtų nustatomas atsižvelgiant į visas 
susijusias aplinkybes, ne vien remiantis 
santykių pobūdžiu, taip įtraukiant pačius 
įvairiausius asmenis, plačiausia prasme 
susijusius su organizacija, kurioje 
padaromas pažeidimas;

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) apsauga pirmiausia turėtų būti 
taikoma asmenims, turintiems darbuotojo 
statusą, kaip jis suprantamas pagal SESV 
45 straipsnį ir kaip jį išaiškino Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas52, t. y. 
asmenys, kurie tam tikrą laikotarpį kito 
asmens naudai ir jo vadovaujami vykdo 
veiklą, už kurią gauna atlyginimą. Todėl 
apsauga taip pat turėtų būti suteikiama 
nestandartinių darbo santykių saistomiems 
darbuotojams, įskaitant ne visą darbo dieną 
dirbančius darbuotojus, pagal terminuotą 
darbo sutartį dirbančius darbuotojus ar 
asmenis, sudariusius darbo sutartį ar 
turinčius darbo santykių su laikinojo 

(26) apsauga pirmiausia turėtų būti 
taikoma asmenims, turintiems darbuotojo 
statusą, kaip jis suprantamas pagal SESV 
45 straipsnį ir kaip jį išaiškino Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas52, t. y. 
asmenys, kurie tam tikrą laikotarpį kito 
asmens naudai ir jo vadovaujami vykdo 
veiklą, už kurią gauna atlyginimą, įskaitant 
valstybės tarnautojus. Todėl apsauga taip 
pat turėtų būti suteikiama nestandartinių
darbo santykių saistomiems darbuotojams, 
įskaitant ne visą darbo dieną dirbančius 
darbuotojus, pagal terminuotą darbo sutartį 
dirbančius darbuotojus ar asmenis, 
sudariusius darbo sutartį ar turinčius darbo 
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įdarbinimo įmonėmis, – tai tokių rūšių 
santykiai, kuriems dažnai sudėtinga taikyti 
standartinę apsaugą nuo nesąžiningo 
elgesio;

santykių su laikinojo įdarbinimo 
įmonėmis, – tai tokių rūšių santykiai, 
kuriems dažnai sudėtinga taikyti 
standartinę apsaugą nuo nesąžiningo 
elgesio; Pagaliau apsauga turėtų būti 
užtikrinama asmenims, kurių darbo 
sutarties galiojimas pasibaigė, taip pat 
apmokamiems ir neapmokamiems 
stažuotojams;

__________________ __________________

52 1986 m. liepos 3 d. Sprendimas Lawrie-
Blum, 66/85; 2010 m. spalio 14 d. 
Sprendimas Union Syndicale Solidaires 
Isère, C-428/09; 2015 m. liepos 9 d. 
Sprendimas Balkaya, C-229/14; 2014 m. 
gruodžio 4 d. Sprendimas FNV Kunsten, 
C-413/13 ir 2016 m. lapkričio 17 d. 
Sprendimas Ruhrlandklinik, C-216/15.

52 1986 m. liepos 3 d. Sprendimas Lawrie-
Blum, 66/85; 2010 m. spalio 14 d. 
Sprendimas Union Syndicale Solidaires 
Isère, C-428/09; 2015 m. liepos 9 d. 
Sprendimas Balkaya, C-229/14; 2014 m. 
gruodžio 4 d. Sprendimas FNV Kunsten, 
C-413/13 ir 2016 m. lapkričio 17 d. 
Sprendimas Ruhrlandklinik, C-216/15.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) apsauga taip pat turėtų būti išplėsta 
kitų kategorijų fiziniams ar juridiniams 
asmenims, kurie, nors ir nėra darbuotojai 
pagal SESV 45 straipsnį, gali atlikti labai 
svarbų vaidmenį atskleidžiant teisės 
pažeidimus ir, vykdydami su savo darbu 
susijusią veiklą, gali atsidurti ekonomiškai 
pažeidžiamoje padėtyje. Pavyzdžiui, 
tokiose srityse kaip produktų sauga, 
tiekėjai yra daug arčiau galimos 
nesąžiningos ir neteisėtos nesaugių 
produktų gamybos, importo ar platinimo 
praktikos; įgyvendinant Sąjungos fondų 
paramą, paslaugas teikiantys konsultantai 
turi išskirtinę galimybę atkreipti dėmesį į 
pažeidimus, kuriuos jie mato. Tokių 
kategorijų asmenys, įskaitant savarankiškai 
dirbančius asmenis, kurie teikia paslaugas, 
laisvai samdomus asmenis, rangovus, 
subrangovus ir tiekėjus, paprastai sulaukia 
atsakomųjų veiksmų, kurie pasireiškia 
paslaugų teikimo sutarties, licencijos ar 

(27) apsauga taip pat turėtų būti išplėsta 
asmenims, padedantiems teikti 
pranešimus ir tiriamosios žurnalistikos 
žurnalistams, kurie atskleidžia arba 
paskelbia informaciją apie pažeidimus, 
taip pat kitų kategorijų fiziniams ar 
juridiniams asmenims, kurie, nors ir nėra 
darbuotojai pagal SESV 45 straipsnį, gali 
atlikti labai svarbų vaidmenį atskleidžiant 
teisės pažeidimus ir, vykdydami su savo 
darbu susijusią veiklą, gali atsidurti 
ekonomiškai ar kitaip pažeidžiamoje 
padėtyje. Pavyzdžiui, tokiose srityse kaip 
produktų sauga, tiekėjai yra daug arčiau 
galimos nesąžiningos ir neteisėtos nesaugių 
produktų gamybos, importo ar platinimo 
praktikos; įgyvendinant Sąjungos fondų 
paramą, paslaugas teikiantys konsultantai 
turi išskirtinę galimybę atkreipti dėmesį į 
pažeidimus, kuriuos jie mato. Tokių 
kategorijų asmenys, įskaitant savarankiškai 
dirbančius asmenis, kurie teikia paslaugas, 
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leidimo galiojimo nutraukimu prieš 
terminą ar atšaukimu, verslo ar pajamų 
praradimu, prievarta, grasinimais ar 
priekabiavimu, įtraukimu į juoduosius
sąrašus ir (arba) verslo boikotu ar žala jų 
reputacijai. Akcininkai ir valdymo 
organuose dalyvaujantys asmenys taip pat 
gali sulaukti atsakomųjų veiksmų, pvz., 
finansinio pobūdžio arba grasinimų ar 
priekabiavimo, įtraukimo į juoduosius 
sąrašus arba žalos jų reputacijai forma. 
Apsauga taip pat turėtų būti suteikiama į 
darbo vietą kandidatuojantiems asmenims 
arba asmenims, kurie kandidatuoja 
norėdami teikti paslaugas organizacijoms ir 
kurie įdarbinimo proceso metu arba kitų 
ikisutartinių derybų metu sužino apie teisės 
pažeidimus ir gali sulaukti atsakomųjų 
veiksmų neigiamų atsiliepimo apie 
darbuotoją arba įtraukimo į juoduosius 
sąrašus ir (arba) verslo boikoto forma;

laisvai samdomus asmenis, rangovus, 
subrangovus ir tiekėjus, paprastai sulaukia 
atsakomųjų veiksmų, kurie pasireiškia 
paslaugų teikimo sutarties, licencijos ar 
leidimo galiojimo nutraukimu prieš 
terminą ar atšaukimu, verslo ar pajamų 
praradimu, prievarta, grasinimais ar 
priekabiavimu, įtraukimu į juoduosius 
sąrašus ir (arba) verslo boikotu ar žala jų 
reputacijai. Akcininkai ir valdymo 
organuose dalyvaujantys asmenys taip pat 
gali sulaukti atsakomųjų veiksmų, pvz., 
finansinio pobūdžio arba grasinimų ar 
priekabiavimo, įtraukimo į juoduosius 
sąrašus arba žalos jų reputacijai forma. 
Apsauga taip pat turėtų būti suteikiama į 
darbo vietą kandidatuojantiems asmenims 
arba asmenims, kurie kandidatuoja 
norėdami teikti paslaugas organizacijoms ir 
kurie įdarbinimo proceso metu arba kitų 
ikisutartinių derybų metu sužino apie teisės 
pažeidimus ir gali sulaukti atsakomųjų 
veiksmų neigiamų atsiliepimo apie 
darbuotoją arba įtraukimo į juoduosius 
sąrašus ir (arba) verslo boikoto forma;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) apsauga taip pat turėtų būti 
suteikiama asmenims, padedantiems teikti 
pranešimus, tarpininkams, tiriamosios 
žurnalistikos žurnalistams, pilietinės 
visuomenės organizacijoms, kurie, 
vykdydami savo veiklą, užtikrina, kad 
galimas arba padarytas pažeidimas būtų 
veiksmingai atskleidžiamas;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) veiksminga pranešėjų apsauga taip 
pat reiškia papildomų kategorijų asmenų, 
kurie, nors ekonomiškai nėra priklausomi 
nuo su savo darbu susijusios veiklos, vis 
tiek gali sulaukti atsakomųjų veiksmų dėl 
pažeidimų atskleidimo, apsaugą. 
Atsakomieji veiksmai prieš savanorius ir 
neapmokamus stažuotojus gali pasireikšti 
tuo, kad nebesinaudojama jų paslaugomis, 
būsimam darbdaviui pateikiami neigiami 
atsiliepimai arba kitaip pakenkiama jų 
reputacijai;

(28) veiksminga pranešėjų apsauga taip 
pat reiškia papildomų kategorijų asmenų, 
kurie, nors ekonomiškai nėra priklausomi 
nuo su savo darbu susijusios veiklos, vis 
tiek gali sulaukti atsakomųjų veiksmų dėl 
pažeidimų atskleidimo arba pranešėjų 
rėmimo, apsaugą. Atsakomieji veiksmai 
prieš savanorius ir neapmokamus 
stažuotojus gali pasireikšti tuo, kad 
nebesinaudojama jų paslaugomis, būsimam 
darbdaviui pateikiami neigiami atsiliepimai 
arba kitaip pakenkiama jų reputacijai; 
Atsakomieji veiksmai prieš tiriamosios 
žurnalistikos žurnalistus ar reporterius 
gali įgyti strateginio bylinėjimosi, pvz., dėl 
garbės ir orumo įžeidimo, pavidalą;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) apsauga taip pat turėtų būti 
suteikiama visiems asmenims, 
dirbantiems visose Sąjungos institucijose, 
įstaigose ir agentūrose, taip pat asmenims, 
dirbantiems už Sąjungos teritorijos ribų 
esančiuose Europos subjektuose. Europos 
Sąjungos institucijos, agentūros ir įstaigos 
turėtų priimti ir įgyvendinti vidaus 
taisykles, pagal kurias saugomi 
pranešėjai, pagal Reglamento Nr. 31 
(EEB), 11 (EAEB) 22a, 22b ir 22c 
straipsnius (toliau – Pareigūnų tarnybos 
nuostatai);

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28b) veiksminga apsauga reiškia 
tinkamus mokymus ir išteklių tarnybą, į 
kurią pranešėjai galėtų kreiptis dėl savo 
teisių, informacijos atskleidimo galimybių 
ir išlygų, kad jiems būtų žinomos jų teisės 
ir pareigos. Tai neturėtų pakeisti 
galimybės kreiptis dėl nepriklausomų 
teisinių konsultacijų, kurios taip pat 
turėtų būti prieinamos;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) norint užtikrinti veiksmingą 
Sąjungos teisės pažeidimų prevenciją, 
reikia, kad apsauga taip pat būtų 
suteikiama asmenims, kurie teikia 
informaciją apie potencialius pažeidimus, 
kurie dar nepadaryti, tačiau tikėtina, kad 
bus padaryti. Dėl tų pačių priežasčių 
apsaugą taip pat galima pagrįstai suteikti 
asmenims, kurie nepateikia tiesioginių 
įrodymų, tačiau iškelia pagrįstą 
susirūpinimą ar įtarimą. Tačiau apsauga 
neturėtų būti taikoma tais atvejais, kai 
pranešama informacija, kuri jau yra 
prieinama viešojoje erdvėje, arba kai tai 
yra nepagrįsti gandai ir nuogirdos;

(30) norint užtikrinti veiksmingą 
netinkamo elgesio ar nusižengimų arba 
Sąjungos ar nacionalinės teisės pažeidimų 
prevenciją, reikia, kad apsauga taip pat 
būtų suteikiama asmenims, kurie teikia 
informaciją apie potencialius pažeidimus, 
kurie dar nepadaryti, tačiau tikėtina, kad 
bus padaryti. Dėl tų pačių priežasčių 
apsaugą taip pat galima pagrįstai suteikti 
asmenims, kurie nepateikia tiesioginių 
įrodymų, tačiau iškelia pagrįstą 
susirūpinimą ar įtarimą. Tačiau apsauga 
neturėtų būti taikoma tais atvejais, kai 
pranešama informacija yra nepagrįsti 
gandai ir nuogirdos. Apsauga turėtų būti 
suteikta ne tik Sąjungos institucijose, bet 
ir už Sąjungos teritorijos ribų esančiuose 
Europos subjektuose dirbantiems 
asmenims. Ji taip pat turėtų būti taikoma 
Sąjungos institucijų, agentūrų ir įstaigų 
pareigūnams ir kitiems tarnautojams bei 
stažuotojams;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) atsakomieji veiksmai reiškia glaudų 
(priežasties ir pasekmės) ryšį, kuris turi 
būti tarp pranešimo ir pranešimo teikėjo 
tiesiogiai ar netiesiogiai patirto neigiamo 
elgesio, kad šis asmuo galėtų naudotis 
teisine apsauga. Veiksminga pranešimų 
teikėjų apsauga, kaip Sąjungos teisės 
vykdymo užtikrinimą gerinanti priemonė, 
turi būti grindžiama plačia atsakomųjų 
veiksmų apibrėžtimi, kuri apima bet kokį 
su darbu susijusiomis aplinkybėmis 
atliekamą veiksmą arba neveikimą, kuris 
kenkia asmenims;

(31) atsakomieji veiksmai reiškia glaudų 
(priežasties ir pasekmės) ryšį, kuris turi 
būti tarp pranešimo ir pranešimo teikėjo 
tiesiogiai ar netiesiogiai patirto neigiamo 
elgesio, kad šis asmuo galėtų naudotis 
teisine apsauga. Veiksminga pranešimų 
teikėjų apsauga, kaip Sąjungos teisės 
vykdymo užtikrinimą gerinanti priemonė, 
turi būti grindžiama plačia atsakomųjų 
veiksmų apibrėžtimi, kuri apima bet kokį 
atliekamą veiksmą arba neveikimą, kuris 
kenkia asmenims;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) galimi pranešėjai turėtų turėti 
galimybę savo nuožiūra pasirinkti 
pranešimo kanalą, ar tai būtų vidaus, ar 
išorės kanalas, arba nuspręsti atskleisti 
informaciją viešojoje erdvėje, pvz., per 
žiniasklaidą, jeigu visiškai užtikrinamas 
tokio atskleidimo konfidencialumas ir 
anonimiškumas, duomenų apsauga ir tai, 
kad žurnalistai, tinklaraštininkai ar 
žiniasklaida apskritai niekada nebūtų
verčiami atskleisti jų šaltinių tapatybės. 
Pranešėjai turėtų būti apsaugoti, 
neatsižvelgiant į tai, kokį pranešimų 
teikimo kanalą pasirenka;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) pranešėjai visų pirma yra svarbus (33) pranešėjai visų pirma yra svarbus 
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tyrimus atliekančių žurnalistų šaltinis. 
Veiksmingos pranešėjų apsaugos nuo 
atsakomųjų veiksmų užtikrinimas suteikia 
(potencialiems) pranešėjams daugiau 
tikrumo, todėl skatina ir lengvina 
informacijos apie pažeidimus teikimą, be 
kita ko, ir žiniasklaidai. Šiuo atžvilgiu 
pranešėjų, kaip žurnalistikos šaltinio, 
apsauga turi esminę reikšmę užtikrinant 
tiriamosios žurnalistikos, kaip 
demokratinės visuomenės sergėtojos, 
vaidmenį;

tyrimus atliekančių žurnalistų šaltinis. 
Veiksmingos pranešėjų, taip pat 
tiriamosios žurnalistikos žurnalistų
apsaugos nuo atsakomųjų veiksmų ir bet 
kokios formos priekabiavimo užtikrinimas 
suteikia (potencialiems) pranešėjams 
daugiau tikrumo, todėl skatina ir lengvina 
informacijos apie pažeidimus teikimą, be 
kita ko, ir žiniasklaidai. Šiuo atžvilgiu 
pranešėjų, kaip žurnalistikos šaltinio, 
apsauga turi esminę reikšmę užtikrinant 
tiriamosios žurnalistikos, kaip 
demokratinės visuomenės sergėtojos, 
vaidmenį;

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) būtent valstybės narės turi nustatyti 
institucijas, kurios turi kompetenciją 
priimti pranešimus apie pažeidimus, 
kuriems taikoma ši direktyva, ir imtis 
tolesnių veiksmų. Tai gali būti atitinkamų 
sričių reguliavimo arba priežiūros įstaigos, 
teisėsaugos tarnybos, kovos su korupcija 
įstaigos ir ombudsmenai. 
Kompetentingomis paskirtos institucijos 
turi turėti būtinus gebėjimus ir įgaliojimus 
įvertinti pranešime pateiktų kaltinimų 
tikslumą ir šalinti praneštus pažeidimus, be 
kita ko, pradėdamos tyrimą, baudžiamąjį 
persekiojimą ar lėšų išieškojimą ar pagal 
savo įgaliojimus įgyvendindamos kitus 
tinkamus taisomuosius veiksmus;

(34) būtent valstybės narės turi nustatyti 
institucijas, kurios turi kompetenciją 
priimti pranešimus apie pažeidimus, 
kuriems taikoma ši direktyva, ir imtis 
tolesnių veiksmų, kurie taip pat 
garantuotų aukščiausią galimą 
nepriklausomumo ir nešališkumo lygį. Tai 
gali būti atitinkamų sričių reguliavimo arba 
priežiūros įstaigos, teisėsaugos tarnybos, 
kovos su korupcija įstaigos ir 
ombudsmenai. Kompetentingomis 
paskirtos institucijos turi turėti būtinus 
gebėjimus ir įgaliojimus įvertinti 
pranešime pateiktų kaltinimų tikslumą ir 
šalinti praneštus pažeidimus, be kita ko, 
pradėdamos tyrimą, baudžiamąjį 
persekiojimą ar lėšų išieškojimą ar pagal 
savo įgaliojimus įgyvendindamos kitus 
tinkamus taisomuosius veiksmus. Šiose 
institucijose tarnaujantys darbuotojai turi 
būti atitinkamų sričių specialistai ir išėję 
reikiamus mokymus bei įgiję išsilavinimą 
Europos ir nacionalinių duomenų 
apsaugos teisės aktų srityje. Kartu 
Europos ombudsmeno įstaigoje turėtų 
būti įsteigtas nepriklausomas 
patariamasis ir informacijos žymėjimo 



PE626.976v02-00 20/71 AD\1168257LT.docx

LT

padalinys, kuris koordinuotų su 
valstybėmis narėmis konkrečias 
priemones ir konsultuotų dėl šių 
priemonių, skirtų pranešėjų ir tiriamosios 
žurnalistikos žurnalistų apsaugai;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) pranešimų teikėjams turėtų būti 
leidžiama savo nuožiūra pasirinkti 
tinkamiausią pranešimo ir informacijos 
atskleidimo kanalą, ar tai būtų vidaus, ar 
išorės kanalas, netaikant griežtos šių 
kanalų hierarchijos;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) turėtų būti aišku, kad privačiųjų 
juridinių subjektų, kurie nėra įdiegę 
vidaus pranešimų teikimo kanalų, atveju 
pranešimų teikėjai turėtų galėti pranešimus 
teikti išorėje tiesiogiai kompetentingoms 
institucijoms, ir tokiems asmenims turėtų 
būti teikiama šioje direktyvoje numatyta 
apsauga nuo atsakomųjų veiksmų;

(40) pranešimų teikėjai turėtų galėti 
pranešimus teikti kompetentingoms 
institucijoms, ir jiems turėtų būti teikiama 
šioje direktyvoje numatyta apsauga nuo 
atsakomųjų veiksmų;

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) jeigu užtikrinamas pranešimo 
teikėjo tapatybės konfidencialumas, 
kiekvienas atskiras privatusis ir viešasis 
juridinis subjektas savo nuožiūra apibrėžia 

(42) jeigu užtikrinamas pranešimo 
teikėjo tapatybės anonimiškumas ar 
konfidencialumas, kiekvienas atskiras 
privatusis ir viešasis juridinis subjektas 
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pranešimų teikimo kanalų, kuriuos įdiegs, 
rūšį, pvz., asmeninis pranešimo įteikimas, 
pranešimo įteikimas paštu, naudojant 
fizinę (-es) skundų dėžę (-es), telefono 
karštąja linija arba per internetinę 
platformą (intranetą arba internetą). Tačiau 
pranešimų teikimo kanalai neturėtų 
apsiriboti priemonėmis, kuriomis 
negarantuojamas pranešimo teikėjo 
konfidencialumas, pvz., asmeniniu 
pranešimų įteikimu ir skundų dėže (-ėmis);

savo nuožiūra apibrėžia pranešimų teikimo 
kanalų, kuriuos įdiegs, rūšį, pvz., 
asmeninis pranešimo įteikimas, pranešimo 
įteikimas paštu, naudojant fizinę (-es) 
skundų dėžę (-es), telefono karštąja linija 
arba per internetinę platformą (intranetą 
arba internetą). Tačiau pranešimų teikimo 
kanalai neturėtų apsiriboti priemonėmis, 
kuriomis negarantuojamas pranešimo 
teikėjo anonimiškumas ir 
konfidencialumas, pvz., asmeniniu 
pranešimų įteikimu ir skundų dėže (-ėmis). 
Turėtų būti atsižvelgta į anoniminius 
pranešimus ir suteikta apsauga 
anoniminiams pranešimų teikėjams tais 
atvejais, kai tokia apsauga reikalinga;

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) įgaliojimai priimti pranešimus 
privačiųjų ir viešųjų subjektų vardu gali 
būti suteikiami ir trečiosioms šalims, jeigu 
jos deramai užtikrina, kad bus laikomasi 
nepriklausomumo, konfidencialumui, 
duomenų apsaugos ir slaptumo principų. 
Tai gali būti išorės pranešimų teikimo 
platformų teikėjai, išorės konsultantai ar 
auditoriai arba profesinių sąjungų atstovai;

(43) kiekvienu konkrečiu atveju atlikus 
vertinimą, įgaliojimai priimti pranešimus 
privačiųjų ir viešųjų subjektų vardu gali 
būti suteikiami ir trečiosioms šalims, jeigu 
jos deramai užtikrina, kad bus laikomasi 
nepriklausomumo, anonimiškumo, 
konfidencialumo, duomenų apsaugos ir 
slaptumo principų. Tai gali būti išorės 
pranešimų teikimo platformų teikėjai, 
išorės konsultantai ar auditoriai arba 
profesinių sąjungų atstovai;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) vidaus pranešimų teikimo 
procedūros turėtų būti tokios, kad privatieji 
juridiniai subjektai galėtų priimti ir visiškai 
konfidencialiai ištirti savo darbuotojų ir 
savo patronuojamųjų ar susijusių įmonių 

(44) vidaus pranešimų teikimo 
procedūros turėtų būti tokios, kad privatieji 
juridiniai subjektai galėtų priimti ir visiškai 
konfidencialiai ir, jei tikslinga, 
anonimiškai ištirti savo darbuotojų ir savo 
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(grupės) darbuotojų teikiamus pranešimus, 
taip pat, kiek tai įmanoma, pranešimus, 
kuriuos pateikia grupės atstovai bei tiekėjai 
ir bet kuris asmuo, kuris informaciją apie 
pažeidimus sužino, nes vykdydamas su 
savo darbu susijusią veiklą turi ryšių su tuo 
subjektu ir grupe;

patronuojamųjų ar susijusių įmonių 
(grupės) darbuotojų teikiamus pranešimus, 
taip pat, kiek tai įmanoma, pranešimus, 
kuriuos pateikia grupės atstovai bei tiekėjai 
ir bet kuris asmuo, kuris informaciją apie 
pažeidimus sužino, nes vykdydamas su 
savo darbu susijusią veiklą turi ryšių su tuo 
subjektu ir grupe;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) tai, kurie privačiojo juridinio 
subjekto asmenys ar departamentai yra 
tinkamiausi būti paskirti kompetentingais 
priimti pranešimus ir dėl jų imtis tolesnių 
veiksmų, priklauso nuo subjekto 
struktūros, tačiau bet kuriuo atveju šia 
funkcija turėtų būti užtikrintas interesų 
konflikto nebuvimas ir nepriklausomumas. 
Mažesniuose subjektuose šios pareigos 
galėtų būti pavestos bendrovės darbuotojui, 
kurio kitos einamos pareigos suteikia jam 
galimybę palaikyti tiesioginį ryšį su 
organizacijos vadovu, kaip antai 
vyriausiajam atitikties užtikrinimo ar 
žmogiškųjų išteklių pareigūnui, teisės ar 
duomenų apsaugos pareigūnui, 
vyriausiajam finansininkui, vyriausiajam 
vykdomajam auditoriui ar valdybos nariui;

(45) tai, kurie privačiojo juridinio 
subjekto asmenys ar departamentai yra 
tinkamiausi būti paskirti kompetentingais 
priimti pranešimus ir dėl jų imtis tolesnių 
veiksmų, priklauso nuo subjekto 
struktūros, tačiau bet kuriuo atveju šia 
funkcija turėtų būti užtikrintas interesų 
konflikto nebuvimas, derama praktinė 
patirtis ir nepriklausomumas. Mažesniuose 
subjektuose šios pareigos galėtų būti 
pavestos bendrovės darbuotojui, kurio kitos 
einamos pareigos suteikia jam galimybę 
palaikyti tiesioginį ryšį su organizacijos 
vadovu, kaip antai vyriausiajam atitikties 
užtikrinimo ar žmogiškųjų išteklių 
pareigūnui, teisės ar duomenų apsaugos 
pareigūnui, vyriausiajam finansininkui, 
vyriausiajam vykdomajam auditoriui ar 
valdybos nariui;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) asmenys, svarstantys, ar pranešti 
apie Sąjungos teisės pažeidimus, turėtų 
būti pakankamai informuoti, kad galėtų 
priimti pagrįstą sprendimą, ar, kaip ir kada 

(47) asmenys, svarstantys, ar pranešti 
apie Sąjungos teisės pažeidimus, turėtų 
būti pakankamai informuoti, kad galėtų 
priimti pagrįstą sprendimą, ar, kaip ir kada 
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pateikti pranešimą. Privatieji ir viešieji 
subjektai, įdiegę vidaus pranešimų teikimo 
procedūras, turi pateikti informaciją apie 
šias procedūras, taip pat apie išorės 
pranešimų teikimo atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms procedūras. 
Tokia informacija turi būti lengvai 
suprantama ir lengvai prieinama, įskaitant, 
kiek tik įmanoma, ne tik subjekto 
darbuotojams, bet ir kitiems asmenims, 
kurie su juo turi ryšių vykdydami su savo 
darbu susijusią veiklą, pvz., paslaugų 
teikėjams, platintojams, tiekėjams ir verslo 
partneriams. Pavyzdžiui, tokia informacija 
gali būti dedama matomoje, visiems šiems 
asmenims prieinamojo vietoje ir subjekto 
svetainėje, taip pat gali būti įtraukta į 
darbuotojų mokymo kursus etikos ir 
sąžiningumo klausimais;

pateikti pranešimą. Privatieji ir viešieji 
subjektai, įdiegę vidaus pranešimų teikimo 
procedūras, turi pateikti informaciją apie 
šias procedūras, taip pat apie išorės 
pranešimų teikimo atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms procedūras.
Jie taip pat turėtų teikti informaciją apie 
pranešėjams užtikrinamas teises, 
pirmiausia apie šioje direktyvoje 
užtikrinamą teisę atskleisti informaciją ir 
apie teisę kreiptis į pilietinės visuomenės 
organizacijas, susijusias su pranešėjų 
apsauga, pirmiausia tas, kurios 
pranešėjams teikia strategines ir teisines 
konsultacijas. Tokia informacija turi būti 
lengvai suprantama ir lengvai prieinama, 
įskaitant, kiek tik įmanoma, ne tik subjekto 
darbuotojams, bet ir kitiems asmenims, 
kurie su juo turi ryšių vykdydami su savo 
darbu susijusią veiklą, pvz., paslaugų 
teikėjams, platintojams, tiekėjams ir verslo 
partneriams. Pavyzdžiui, tokia informacija 
gali būti dedama matomoje, visiems šiems 
asmenims prieinamojo vietoje ir subjekto 
svetainėje, taip pat gali būti įtraukta į 
darbuotojų mokymo kursus etikos ir 
sąžiningumo klausimais;

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) siekiant veiksmingai nustatyti 
Sąjungos teisės pažeidimus ir užkirsti jiems 
kelią, reikia užtikrinti, kad potencialūs 
pranešėjai galėtų lengvai ir visiškai 
konfidencialiai pateikti turimą informaciją 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms, kurios gali ištirti problemą ir, 
kai įmanoma, ją pašalinti;

(48) siekiant veiksmingai nustatyti 
Sąjungos teisės pažeidimus ir užkirsti jiems 
kelią, reikia užtikrinti, kad potencialūs 
pranešėjai galėtų lengvai, anonimiškai 
arba visiškai konfidencialiai pateikti 
turimą informaciją atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms, kurios gali 
ištirti problemą ir, kai įmanoma, ją 
pašalinti;

Pakeitimas 41
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Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) tolesnių veiksmų reikėtų imtis ir 
grįžtamąją informaciją pateikti per pagrįstą 
laikotarpį; šią nuostatą galima pateisinti 
poreikiu greitai išspręsti problemą, kuri 
gali būti iškelta pranešime, taip pat 
išvengti nereikalingo viešo informacijos 
atskleidimo. Toks laikotarpis neturėtų 
viršyti trijų mėnesių, tačiau galėtų būti 
pratęsiamas iki šešių mėnesių, kai to reikia 
atsižvelgiant į konkretaus atvejo 
aplinkybes, visų pirma pranešimo pobūdį ir 
sudėtingumą, dėl kurio gali prireikti 
ilgesnio tyrimo;

(50) tolesnių veiksmų reikėtų imtis ir 
grįžtamąją informaciją pateikti per pagrįstą 
laikotarpį; šią nuostatą galima pateisinti 
poreikiu greitai išspręsti problemą, kuri 
gali būti iškelta pranešime. Toks 
laikotarpis neturėtų viršyti trijų mėnesių, 
tačiau galėtų būti pratęsiamas iki šešių 
mėnesių, kai to reikia atsižvelgiant į 
konkretaus atvejo aplinkybes, visų pirma 
pranešimo pobūdį ir sudėtingumą, dėl 
kurio gali prireikti ilgesnio tyrimo;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) asmenys, ketinantys pateikti 
pranešimą, turėtų būti pakankamai 
informuoti, kad galėtų priimti pagrįstą 
sprendimą, ar, kaip ir kada pateikti 
pranešimą. Todėl kompetentingos 
institucijos turėtų viešai skelbti informaciją 
apie galimus pranešimų teikimo kanalus, 
taikomas procedūras ir šių institucijų 
paskirtus darbuotojus, taip pat sudaryti 
sąlygas lengvai susipažinti su šia 
informacija. Visa su pranešimais susijusi 
informacija turėtų būti skaidri, lengvai 
suprantama ir patikima, kad būtų 
skatinama teikti pranešimus ir nebūtų nuo 
to atbaidoma;

(54) asmenys, ketinantys pateikti 
pranešimą, turėtų būti pakankamai 
informuoti, kad galėtų priimti pagrįstą 
sprendimą, ar, kaip ir kada pateikti 
pranešimą. Todėl kompetentingos 
institucijos turėtų viešai skelbti informaciją 
apie galimus pranešimų teikimo kanalus, 
taikomas procedūras ir šių institucijų 
paskirtus darbuotojus, taip pat sudaryti 
sąlygas lengvai susipažinti su šia 
informacija. Visa su pranešimais susijusi 
informacija turėtų būti skaidri, lengvai 
suprantama ir patikima, kad būtų 
skatinama teikti pranešimus ir nebūtų nuo 
to atbaidoma; Galimi pranešėjai turėtų 
visada turėti galimybę savo nuožiūra 
nuspręsti, ar naudoti vidaus ar išorės 
pranešimų teikimo kanalus;

Pakeitimas 43
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Pasiūlymas dėl direktyvos
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad apie visus pranešimus apie pažeidimus 
būtų saugomi tinkami įrašai, kad 
kompetentinga institucija galėtų surasti 
kiekvieną pranešimą ir kad pranešimuose 
pateiktą informaciją atitinkamais atvejais 
būtų galima panaudoti kaip įrodymą 
įgyvendinant vykdymo užtikrinimo 
veiksmus;

(57) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad apie visus pranešimus apie pažeidimus 
būtų saugomi tinkami įrašai, kad 
kompetentinga institucija galėtų surasti 
kiekvieną pranešimą ir kad pranešimuose 
pateiktą informaciją atitinkamais atvejais 
būtų galima panaudoti kaip įrodymą 
įgyvendinant vykdymo užtikrinimo 
veiksmus, išsaugant, kai įmanoma, 
pranešėjo privatumą;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) pranešimo teikėjo ir susijusio 
asmens asmens duomenų apsauga yra labai 
svarbi siekiant išvengti nesąžiningo elgesio 
arba žalos reputacijai dėl asmens duomenų, 
visų pirma duomenų, kuriais atskleidžiama 
atitinkamo asmens tapatybė, atskleidimo. 
Todėl kompetentingos institucijos, 
laikydamosi Reglamento (ES) 2016/679 
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), 
turėtų nustatyti būtent pranešimo teikėjo, 
susijusio asmens ir bet kurio pranešime 
nurodyto trečiojo asmens apsaugai skirtas 
tinkamas duomenų apsaugos procedūras, 
kurios turėtų apimti kompetentingoje 
institucijoje įdiegtą saugią sistemą, kurios 
prieigos teisės būtų ribotos ir suteikiamos 
tik įgaliotiems darbuotojams;

(58) pranešimo teikėjo ir susijusio 
asmens asmens duomenų apsauga, taip pat 
informacijos konfidencialumas yra labai 
svarbūs siekiant išvengti nesąžiningo 
elgesio, bet kokio priekabiavimo ar 
bauginimo arba žalos reputacijai dėl 
asmens duomenų, visų pirma duomenų, 
kuriais atskleidžiama atitinkamo asmens 
tapatybė, atskleidimo. Todėl 
kompetentingos institucijos, laikydamosi 
Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas, toliau – BDAR), turėtų 
nustatyti būtent pranešimo teikėjo, 
susijusio asmens ir bet kurio pranešime 
nurodyto trečiojo asmens apsaugai skirtas 
tinkamas duomenų apsaugos procedūras, 
kurios turėtų apimti kompetentingoje 
institucijoje įdiegtą saugią sistemą, kurios 
prieigos teisės būtų ribotos ir suteikiamos 
tik įgaliotiems darbuotojams;
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) kompetentingos institucijos turėtų 
reguliariai peržiūrėti savo procedūras ir 
keistis gerosios praktikos pavyzdžiais su 
kitomis kompetentingomis institucijomis, 
taip užtikrindamos, kad šios procedūros 
būtų tinkamos, taigi atitiktų savo paskirtį;

(59) kompetentingos institucijos turėtų 
reguliariai peržiūrėti savo procedūras ir 
keistis gerosios praktikos pavyzdžiais, 
įskaitant pilietinės visuomenės 
organizacijų rekomendacijas, su kitomis 
kompetentingomis institucijomis, taip 
užtikrindamos, kad šios procedūros būtų 
tinkamos, taigi atitiktų savo paskirtį;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) kad galėtų naudotis apsauga, 
pranešimų teikėjai turėtų pagrįstai manyti, 
kad, atsižvelgiant pranešimo pateikimo 
metu buvusias aplinkybes ir jiems 
prieinamą informaciją, faktai, apie kuriuos 
jie pranešė, yra teisingi. Šios pagrįsto 
įsitikinimo prielaidos turėtų būti laikomasi, 
kol neįrodoma priešingai. Tai yra esminė 
apsaugos nuo apgaulingų ir lengvabūdiškų 
arba piktnaudžiaujamo pobūdžio 
pranešimų priemonė, kuria užtikrinama, 
kad apsauga nebūtų teikiama asmenims, 
kurie tyčia ir sąmoningai pateikia 
neteisingą ar klaidinamą informaciją. Kartu 
taip užtikrinama, kad pranešimo teikėjas 
neprarastų apsaugos tais atvejais, kai 
neteisingą pranešimą pateikė būdamas 
nuoširdžiai įsitikinęs jo teisingumu. 
Panašiai pranešimų teikėjai turėtų turėti 
teisę į apsaugą pagal šią direktyvą, jeigu 
turi pagrįstų priežasčių manyti, kad 
pranešta informacija patenka į šios 
direktyvos taikymo sritį;

(60) kad galėtų naudotis apsauga, 
pranešimų teikėjai turėtų pagrįstai manyti, 
kad, atsižvelgiant pranešimo pateikimo 
metu buvusias aplinkybes ir jiems 
prieinamą informaciją, faktai, apie kuriuos 
jie pranešė, yra teisingi. Šios pagrįsto 
įsitikinimo prielaidos turėtų būti laikomasi, 
kol neįrodoma priešingai. Tai yra esminė 
apsaugos nuo apgaulingų ir lengvabūdiškų 
arba piktnaudžiaujamo pobūdžio 
pranešimų priemonė, kuria užtikrinama, 
kad apsauga nebūtų teikiama asmenims, 
kurie tyčia ir sąmoningai pateikia 
neteisingą ar klaidinamą informaciją. Kartu 
taip užtikrinama, kad pranešimo teikėjas 
neprarastų apsaugos tais atvejais, kai 
neteisingą pranešimą pateikė būdamas 
sąžiningai įsitikinęs jo teisingumu. 
Panašiai pranešimų teikėjai turėtų turėti 
teisę į apsaugą pagal šią direktyvą, jeigu 
turi pagrįstų priežasčių manyti, kad 
pranešta informacija patenka į šios 
direktyvos taikymo sritį;
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) paprastai reikalavimas pranešimų 
teikimo kanalus naudoti pakopomis yra 
būtinas siekiant užtikrinti, kad informacija 
patektų asmenims, kurie gali prisidėti prie 
ankstyvo ir veiksmingo rizikos viešajam 
interesui pašalinimo ir taip užkirsti kelią 
nepagrįstai žalai reputacijai, kurią gali 
sukelti viešas informacijos atskleidimas. 
Kartu būtina numatyti tam tikras jo 
taikymo išimtis, kurios leistų pranešimo 
teikėjui pasirinkti tinkamiausią kanalą, 
priklausomai nuo konkrečių kiekvieno 
atvejo aplinkybių. Be to, atsižvelgiant į 
demokratinius principus (pvz., skaidrumą 
ir atskaitomybę) ir pagrindines teises (pvz., 
žodžio laisvę ir žiniasklaidos laisvę), kartu 
išlaikant darbdavių intereso valdyti savo 
organizacijas ir apsaugoti savo interesus 
bei visuomenės intereso apsisaugoti nuo 
žalos pusiausvyrą, ir laikantis Europos 
Žmogaus Teisių Teismo praktikoje 
nustatytų kriterijų57, būtina užtikrinti 
viešo informacijos atskleidimo apsaugą;

(61) įvairių pranešimų teikimo kanalų 
naudojimas yra būtinas siekiant užtikrinti, 
kad informacija patektų asmenims, kurie 
gali prisidėti prie ankstyvo ir veiksmingo 
rizikos viešajam interesui pašalinimo. 
Kartu būtina numatyti tam tikras jo 
taikymo taisykles, kurios leistų pranešimo 
teikėjui pasirinkti tinkamiausią kanalą, 
priklausomai nuo konkrečių kiekvieno 
atvejo aplinkybių. Be to, atsižvelgiant į 
demokratinius principus (pvz., skaidrumą 
ir atskaitomybę) ir pagrindines teises (pvz., 
žodžio laisvę ir žiniasklaidos laisvę), 
būtina užtikrinti viešo informacijos 
atskleidimo apsaugą;

_________________

57 Vienas iš kriterijų, kuriuo remiantis 
nustatoma, ar atsakomieji veiksmai, kurių 
imtasi prieš viešai informaciją 
atskleidusius pranešėjus, pažeidžia žodžio 
laisvę tokiu būdu, kuris nėra būtinas 
demokratinėje visuomenėje, – ar 
informaciją atskleidę asmenys turėjo 
galimybę pasinaudoti alternatyviais 
informacijos atskleidimo kanalais; žr., 
pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 
sprendimą byloje Guja prieš Moldovą, 
Ieškinys Nr. 14277/04, 2008 m.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
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62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) paprastai pranešimų teikėjai 
pirmiausia turėtų pasinaudoti jiems 
prieinamais vidaus kanalais ir pranešimą 
pateikti savo darbdaviui. Tačiau gali būti, 
kad vidaus kanalų nėra (jeigu subjektams 
pagal šią direktyvą arba taikomą 
nacionalinę teisę nenustatyta prievolė 
įdiegti tokius kanalus) arba juos naudoti 
neprivaloma (taip gali būti tuo atveju, 
jeigu asmenys nėra saistomi darbo 
santykių), arba kanalais buvo 
pasinaudota, tačiau jie tinkamai 
nesuveikė (pvz., pranešimas deramai 
neišnagrinėjamas ar išnagrinėjamas ne 
per pagrįstą laikotarpį arba, nepaisant 
teigiamų tyrimo rezultatų, nesiimama 
jokių veiksmų teisės pažeidimui pašalinti);

(62) paprastai pranešimų teikėjai 
pirmiausia gali pasinaudoti jiems 
prieinamais vidaus kanalais ir pranešimą 
pateikti savo darbdaviui;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) taip pat esama atvejų, kai tikėtis, 
kad vidaus kanalai veiks tinkamai, būtų 
nepagrįsta, pvz., tais atvejais, kai 
pranešimų teikėjai turi pagrįstų priežasčių 
manyti, kad: dėl teikiamo pranešimo jie 
sulauks atsakomųjų veiksmų; nebus 
apsaugotas jų konfidencialumas; darant 
pažeidimą dalyvavo su darbu susijusiomis 
aplinkybėmis pagrindinis atsakingas 
subjektas; pažeidimas gali būti nuslėptas; 
gali būti nuslėpti arba sunaikinti įrodymai; 
gali būti pakenkta kompetentingų 
institucijų atliekamo tyrimo 
veiksmingumui arba būtina imtis skubių 
veiksmų (pvz., dėl neišvengiamos didelio ir 
konkretaus pavojaus asmenų gyvybei, 
sveikatai ir saugumui arba aplinkai 
rizikos). Visais tokiais atvejais asmenims, 
pranešimus teikiantiems išorėje 

(63) taip pat esama atvejų, kai tikėtis, 
kad vidaus kanalai veiks tinkamai, būtų 
nepagrįsta, pvz., tais atvejais, kai 
pranešimų teikėjai turi pagrįstų priežasčių 
manyti, kad: dėl teikiamo pranešimo jie 
sulauks atsakomųjų veiksmų; nebus 
apsaugotas jų konfidencialumas arba 
nebus tiriamas jų anonimiškas 
pranešimas; darant pažeidimą dalyvavo su 
darbu susijusiomis aplinkybėmis 
pagrindinis atsakingas subjektas; 
pažeidimas gali būti nuslėptas; gali būti 
nuslėpti arba sunaikinti įrodymai; gali būti 
pakenkta kompetentingų institucijų 
atliekamo tyrimo veiksmingumui arba 
būtina imtis skubių veiksmų (pvz., dėl 
neišvengiamos didelio ir konkretaus 
pavojaus asmenų gyvybei, sveikatai ir 
saugumui arba aplinkai rizikos). Visais 
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kompetentingoms institucijoms ir, kai 
tinkama, Sąjungos įstaigoms, organams ar 
agentūroms, turi būti teikiama apsauga. Be 
to, apsauga turi būti teikiama ir tais 
atvejais, kai pranešimo teikėjui pagal 
Sąjungos teisės aktus leidžiama pranešimą 
pateikti tiesiogiai kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms arba Sąjungos 
įstaigoms, organams ar agentūroms, pvz., 
su Sąjungos biudžetu susijusio sukčiavimo, 
pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 
prevencijos ir nustatymo srityse arba 
finansinių paslaugų srityje;

tokiais atvejais asmenims, pranešimus 
teikiantiems išorėje kompetentingoms 
institucijoms ir, kai tinkama, Sąjungos 
įstaigoms, organams ar agentūroms, turi 
būti teikiama apsauga, o anonimiški 
pranešimai tiriami, jeigu yra gerai 
pagrįsti įrodymais. Be to, apsauga turi būti 
teikiama ir tais atvejais, kai pranešimo 
teikėjui pagal Sąjungos teisės aktus 
leidžiama pranešimą pateikti tiesiogiai 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms arba Sąjungos įstaigoms, 
organams ar agentūroms, pvz., su Sąjungos 
biudžetu susijusio sukčiavimo, pinigų 
plovimo ir teroristų finansavimo 
prevencijos ir nustatymo srityse arba 
finansinių paslaugų srityje;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) tiesiogiai viešai informaciją 
atskleidžiantys asmenys taip pat turėtų būti 
laikomi atitinkančiais apsaugos teikimo 
reikalavimus tais atvejais, kai pažeidimas 
lieka neišspręstas (pvz., kai jis tinkamai 
neįvertinamas ar neištiriamas arba 
nesiimama taisomųjų veiksmų), nepaisant 
to, kad buvo pateiktas naudojant turimus 
skirtingų pakopų vidaus ir (arba) išorės 
kanalus; arba tais atvejais, kai pranešimų 
teikėjai turi pagrįstų priežasčių manyti, kad 
pažeidimo vykdytojas ir kompetentinga 
institucija veikia išvien, kad gali būti 
nuslėpti ar sunaikinti įrodymai arba kad 
gali būti pakenkta kompetentingų 
institucijų atliekamo tyrimo 
veiksmingumui; arba neišvengiamo ir 
akivaizdaus pavojaus viešajam interesui 
atvejais, arba kai kyla neatitaisomos žalos 
rizika, įskaitant, inter alia, žalą fizinei 
neliečiamybei;

(64) tiesiogiai viešai informaciją 
atskleidžiantys asmenys taip pat turėtų būti 
laikomi atitinkančiais apsaugos teikimo 
reikalavimus, kai visuomenės interesas 
būti tiesiogiai informuotai yra viršesnis, 
arba tais atvejais, kai pažeidimas lieka 
neišspręstas (pvz., kai jis tinkamai 
neįvertinamas ar neištiriamas arba 
nesiimama taisomųjų veiksmų), nepaisant 
to, kad buvo pateiktas naudojant turimus 
skirtingų pakopų vidaus ir (arba) išorės 
kanalus; arba tais atvejais, kai pranešimų 
teikėjai turi pagrįstų priežasčių manyti, kad 
pažeidimo vykdytojas ir kompetentinga 
institucija veikia išvien, kad gali būti 
nuslėpti ar sunaikinti įrodymai arba kad 
gali būti pakenkta kompetentingų 
institucijų atliekamo tyrimo 
veiksmingumui; arba neišvengiamo ir 
akivaizdaus pavojaus viešajam interesui 
atvejais, arba kai kyla neatitaisomos žalos 
rizika, įskaitant, inter alia, žalą fizinei 
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neliečiamybei;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) pranešimų teikėjai turėtų būti 
apsaugoti nuo bet kokios formos 
tiesioginių ar netiesioginių atsakomųjų 
veiksmų, kurių imasi jų darbdavys arba 
klientas ar paslaugų gavėjas ir pastarajam 
dirbantys arba jo vardu veikiantys 
asmenys, įskaitant bendradarbius ir tos 
pačios organizacijos arba kitos 
organizacijos, su kuria pranešimo teikėjas 
turi ryšių vykdydamas su savo darbu 
susijusią veiklą, vadovus, jeigu susijęs 
asmuo ragina imtis atsakomųjų veiksmų 
arba atsakomuosius veiksmus toleruoja. 
Reikėtų užtikrinti apsaugą nuo atsakomųjų 
priemonių, kurių imamasi ne tik prieš patį 
pranešimo teikėją, bet ir prieš jo 
atstovaujamą juridinį subjektą, pvz., 
atsisakoma teikti paslaugas, įtraukiama į 
juoduosius sąrašus arba boikotuojamas 
verslas. Netiesioginiai atsakomieji 
veiksmai taip pat apima veiksmus, kurių 
imamasi prieš pranešimo teikėjo 
giminaičius, kurie taip pat yra darbo ryšiais 
susiję su pastarojo darbdaviu arba klientu 
ar paslaugų gavėju, ir darbuotojų atstovus,
parėmusiems pranešimo teikėją;

(65) pranešimų teikėjai ir tarpininkai 
turėtų būti apsaugoti nuo bet kokios formos 
tiesioginių ar netiesioginių atsakomųjų 
veiksmų, kurių imasi jų darbdavys arba 
klientas ar paslaugų gavėjas ir pastarajam 
dirbantys arba jo vardu veikiantys 
asmenys, įskaitant bendradarbius ir tos 
pačios organizacijos arba kitos 
organizacijos, su kuria pranešimo teikėjas 
turi ryšių vykdydamas su savo darbu 
susijusią veiklą, vadovus, jeigu susijęs 
asmuo ragina imtis atsakomųjų veiksmų 
arba atsakomuosius veiksmus toleruoja. 
Reikėtų užtikrinti apsaugą nuo atsakomųjų 
priemonių, kurių imamasi ne tik prieš patį 
pranešimo teikėją, bet ir prieš jo 
atstovaujamą juridinį subjektą, pvz., 
atsisakoma teikti paslaugas, įtraukiama į 
juoduosius sąrašus arba boikotuojamas 
verslas. Apsauga nuo atsakomųjų veiksmų 
taip pat turėtų būti suteikiama su 
pranešimo teikėju glaudžiai susijusiems 
fiziniams ar juridiniams asmenims, 
neatsižvelgiant į veiklos pobūdį ir tai, ar ji 
apmokama, ar ne. Netiesioginiai 
atsakomieji veiksmai taip pat apima 
veiksmus, kurių imamasi prieš pranešimo 
teikėjo giminaičius, kurie taip pat yra darbo 
ryšiais susiję su pastarojo darbdaviu arba 
klientu ar paslaugų gavėju, ir darbuotojų 
atstovus, parėmusiems pranešimo teikėją; 
Apsauga taip pat turėtų būti suteikiama 
tiesioginių ir (arba) netiesioginių 
atsakomųjų veiksmų, kurių imasi 
trečiosios šalys, atveju;

Pakeitimas 52
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Pasiūlymas dėl direktyvos
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) potencialūs pranešėjai, kurie nėra 
tikri, kaip teikti pranešimus ir ar jie 
galiausiai bus apsaugoti, gali nesiryžti jų 
teikti. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
susijusi informacija būtų teikiama jos 
naudotojams patogiu būdu ir kad ji būtų 
lengvai prieinama plačiajai visuomenei. 
Turėtų būti nemokamai teikiamos 
individualios, nešališkos ir konfidencialios 
konsultacijos, pvz., apie tai, ar atitinkamai 
informacijai taikomos galiojančios 
pranešėjų apsaugos taisyklės, kurį 
pranešimo teikimo kanalą geriausia naudoti 
ir kokiomis alternatyviomis procedūromis 
galima pasinaudoti tais atvejais, kai 
informacijai netaikomos galiojančios 
taisyklės (gairių teikimas). Galimybė gauti 
tokias konsultacijas gali padėti užtikrinti, 
kad pranešimai būtų teikiami naudojant 
tinkamus kanalus ir atsakingai, taip pat kad 
pažeidimai bei nusižengimai būtų laiku 
nustatyti arba kad net jiems būtų užkirstas 
kelias;

(67) potencialūs pranešėjai, kurie nėra 
tikri, kaip teikti pranešimus ir ar jie 
galiausiai bus apsaugoti, gali nesiryžti jų 
teikti. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
susijusi informacija būtų teikiama jos 
naudotojams patogiu būdu ir kad ji būtų 
lengvai prieinama plačiajai visuomenei, 
taip pat remiamas pilietinės visuomenės 
organizacijų darbas teikiant šią 
informaciją. Turėtų būti nemokamai 
teikiamos individualios, nešališkos ir 
konfidencialios konsultacijos, pvz., apie 
tai, ar atitinkamai informacijai taikomos 
galiojančios pranešėjų apsaugos taisyklės, 
kurį pranešimo teikimo kanalą geriausia 
naudoti ir kokiomis alternatyviomis 
procedūromis galima pasinaudoti tais 
atvejais, kai informacijai netaikomos 
galiojančios taisyklės (gairių teikimas). 
Galimybė gauti tokias konsultacijas gali 
padėti užtikrinti, kad pranešimai būtų 
teikiami naudojant tinkamus kanalus ir 
atsakingai, taip pat kad pažeidimai bei 
nusižengimai būtų laiku nustatyti arba kad 
net jiems būtų užkirstas kelias;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) neturėtų būti įmanoma sutartinėmis 
priemonėmis atsisakyti šioje direktyvoje 
nustatytų teisių ir prievolių. Asmens 
teisinėmis ar sutartinėmis prievolėmis, kaip 
antai sutartyse nustatytomis lojalumo 
sąlygomis ar konfidencialumo ir 
informacijos neatskleidimo susitarimais, 
negali būti remiamasi siekiant užkirsti kelią 
darbuotojų galimybei pranešti apie 
pažeidimus, atsisakyti suteikti apsaugą arba 

(69) neturėtų būti įmanoma sutartinėmis 
priemonėmis atsisakyti šioje direktyvoje 
nustatytų teisių ir prievolių. Asmens 
teisinėmis ar sutartinėmis prievolėmis, kaip 
antai sutartyse nustatytomis lojalumo 
sąlygomis ar konfidencialumo ir 
informacijos neatskleidimo susitarimais, 
negali būti remiamasi siekiant užkirsti kelią 
fizinių asmenų galimybei pranešti apie 
pažeidimus, atsisakyti suteikti apsaugą arba 
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skirti jiems sankcijas už pranešimo 
pateikimą. Kartu ši direktyva neturėtų 
daryti poveikio advokatų ar kitų profesijų 
atstovų teisės neatskleisti profesinės 
paslapties apsaugai;

skirti jiems sankcijas už pranešimo 
pateikimą. Kartu ši direktyva neturėtų 
daryti poveikio advokatų ar kitų profesijų 
atstovų teisės neatskleisti profesinės 
paslapties apsaugai;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) be aiškaus įstatymu įtvirtinto 
atsakomųjų veiksmų draudimo, labai 
svarbu, kad nuo atsakomųjų veiksmų 
nukentėję pranešimų teikėjai galėtų 
pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis. 
Tinkama teisių gynimo priemonė 
kiekvienu atveju bus pasirenkama 
atsižvelgiant į atsakomųjų veiksmų pobūdį. 
Tai gali būti reikalavimas grąžinti atleistą 
darbuotoją į darbą (pvz., jeigu asmuo 
atleidžiamas, perkeliamas ar pažeminamas 
pareigose arba sustabdomas mokymas ar 
paaukštinimas pareigose) arba atšaukti 
leidimo, licencijos ar sutarties galiojimo 
panaikinimą; kompensuoti faktinius ir 
būsimus finansinius nuostolius (ne tik 
anksčiau negautą darbo užmokestį, bet ir 
prarastas būsimas pajamas ir su profesijos 
keitimu susijusias išlaidas); atlyginti kitą 
ekonominę žalą, pvz., teisines išlaidas ir 
medicininio gydymo išlaidas, taip pat 
nematerialią žalą (patirto skausmo ir 
kančios);

(71) be aiškaus įstatymu įtvirtinto 
atsakomųjų veiksmų draudimo, labai 
svarbu, kad nuo atsakomųjų veiksmų 
nukentėję pranešimų teikėjai galėtų 
pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis. 
Tinkama teisių gynimo priemonė 
kiekvienu atveju bus pasirenkama 
atsižvelgiant į atsakomųjų veiksmų pobūdį. 
Tai gali būti reikalavimas grąžinti atleistą 
darbuotoją į darbą (pvz., jeigu asmuo 
atleidžiamas, perkeliamas ar pažeminamas 
pareigose arba sustabdomas mokymas ar 
paaukštinimas pareigose) arba atšaukti 
leidimo, licencijos ar sutarties galiojimo 
panaikinimą; kompensuoti faktinius ir 
būsimus finansinius nuostolius (ne tik 
anksčiau negautą darbo užmokestį, bet ir 
prarastas būsimas pajamas ir su profesijos 
keitimu susijusias išlaidas); atlyginti kitą 
ekonominę žalą, pvz., teisines išlaidas ir 
medicininio bei psichologinio gydymo 
išlaidas, taip pat nematerialią žalą (patirto 
skausmo ir kančios);

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) pranešimų teikėjams gali būti 
brangu teisme ginčyti prieš juos taikytas 
atsakomąsias priemones dėl didelių 

(75) pranešimų teikėjams gali būti 
brangu teisme ginčyti prieš juos taikytas 
atsakomąsias priemones dėl didelių 
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susijusių teisinių mokesčių. Nors 
pranešėjai šiuos mokesčius galėtų 
susigrąžinti pasibaigus teismo procesui, jie 
gali neturėti galimybių jų sumokėti iš 
anksto, ypač jei neturi darbo arba yra 
įtraukti į juoduosius sąrašus. Pagalba 
baudžiamosiose bylose, visų pirma pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
(ES) 2016/191959 nuostatas, ir, bendriau 
tariant, parama asmenims, kurie turi didelių 
finansinių sunkumų, tam tikrais atvejais 
gali būti pagrindinis veiksmingo jų teisės į 
apsaugą užtikrinimo aspektas;

susijusių teisinių mokesčių. Nors 
pranešėjai šiuos mokesčius galėtų 
susigrąžinti pasibaigus teismo procesui, jie 
gali neturėti galimybių jų sumokėti iš 
anksto, ypač jei neturi darbo arba yra 
įtraukti į juoduosius sąrašus. Pagalba 
baudžiamosiose bylose, visų pirma pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
(ES) 2016/191959 nuostatas, ir, bendriau 
tariant, parama asmenims, kurie turi didelių 
finansinių sunkumų, yra pagrindinis 
veiksmingo jų teisės į apsaugą užtikrinimo 
aspektas;

_________________ _________________

59 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1919 dėl 
teisinės pagalbos įtariamiesiems ir 
kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam 
procesui ir prašomiems perduoti asmenims 
vykstant Europos arešto orderio vykdymo 
procedūroms (OL L 297, 2016 11 4, p. 1).

59 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1919 dėl 
teisinės pagalbos įtariamiesiems ir 
kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam 
procesui ir prašomiems perduoti asmenims 
vykstant Europos arešto orderio vykdymo 
procedūroms (OL L 297, 2016 11 4, p. 1).

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80) šia direktyva nustatomi minimalūs 
standartai, o valstybės narės turėtų būti 
įgaliotos nustatyti arba toliau taikyti 
pranešimo teikėjui palankesnes nuostatas, 
jeigu tokios nuostatos neprieštarauja 
susijusių asmenų apsaugos priemonėms;

(80) šia direktyva nustatomi minimalūs 
standartai, o valstybės narės turėtų būti 
įgaliotos ir skatinamos nustatyti arba toliau 
taikyti pranešimo teikėjui palankesnes 
nuostatas, jeigu tokios nuostatos 
neprieštarauja susijusių asmenų apsaugos 
priemonėms;

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81) pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį 
vidaus rinką turi sudaryti vidaus sienų 

(81) pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį 
vidaus rinką turi sudaryti vidaus sienų 
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neturinti erdvė, kurioje užtikrinamas 
laisvas ir saugus prekių ir paslaugų 
judėjimas. Vidaus rinka Sąjungos 
piliečiams turėtų teikti papildomą naudą –
kokybiškesnes ir saugesnes prekes ir 
paslaugas, aukštus visuomenės sveikatos ir 
aplinkos apsaugos standartus, taip pat 
laisvą asmens duomenų judėjimą. Todėl 
SESV 114 straipsnis yra tinkamas teisinis 
pagrindas priimti priemones, kurios yra 
būtinos norint sukurti vidaus rinką ir 
užtikrinti jos veikimą. Be SESV 114 
straipsnio, pagal šią direktyvą priimant 
Sąjungos priemones reikėtų taikyti 
papildomus teisinius pagrindus, kad ji 
aprėptų sritis, kurios grindžiamos SESV 
16, 33, 43, 50 straipsniais, 53 straipsnio 1 
dalimi, 62, 91, 100, 103, 109, 168, 169 ir 
207 straipsniais ir Euratomo sutarties 31 
straipsniu. Kadangi šia direktyva taip pat 
siekiama geriau apsaugoti Sąjungos 
finansinius interesus, kaip teisinis 
pagrindas turėtų būti įtraukta SESV 325 
straipsnio 4 dalis;

neturinti erdvė, kurioje užtikrinamas 
laisvas ir saugus prekių ir paslaugų 
judėjimas. Vidaus rinka Sąjungos 
piliečiams turėtų teikti papildomą naudą –
kokybiškesnes ir saugesnes prekes ir 
paslaugas, aukštus visuomenės sveikatos ir 
aplinkos apsaugos standartus, taip pat 
laisvą asmens duomenų judėjimą. Todėl 
SESV 114 straipsnis yra tinkamas teisinis 
pagrindas priimti priemones, kurios yra 
būtinos norint sukurti vidaus rinką ir 
užtikrinti jos veikimą. Be SESV 114 
straipsnio, pagal šią direktyvą priimant 
Sąjungos priemones reikėtų taikyti 
papildomus teisinius pagrindus, kad ji 
aprėptų sritis, kurios grindžiamos SESV 9, 
10, 11, 12, 15, 16, 33, 43, 50 straipsniais, 
53 straipsnio 1 dalimi, 62, 91, 100, 103, 
109, 168, 169, 207 ir 352 straipsniais ir 
Euratomo sutarties 31 straipsniu. Kadangi 
šia direktyva taip pat siekiama geriau 
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, 
kaip teisinis pagrindas turėtų būti įtraukta 
SESV 325 straipsnio 4 dalis;

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
84 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84) šios direktyvos tikslo, t. y. 
pasitelkus veiksmingą pranešėjų apsaugą 
stiprinti tam tikrų sričių politikos ir aktų 
vykdymo užtikrinimą, kai Sąjungos teisės 
pažeidimai gali padaryti didelę žalą 
viešajam interesui, valstybės narės negali 
deramai pasiekti veikdamos pavieniui arba 
nekoordinuotai, to tikslo būtų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu nustatant minimalius 
pranešėjų apsaugos suderinimo standartus. 
Be to, tik Sąjungos veiksmais gali būti 
užtikrinamas nuoseklumas ir suderintos 
esamos ES taisyklės dėl pranešėjų 
apsaugos. Todėl, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo, Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 

(84) šios direktyvos tikslo, t. y. 
pasitelkus veiksmingą pranešėjų apsaugą 
stiprinti tam tikrų sričių politikos ir aktų 
vykdymo užtikrinimą, kai netinkamas 
elgesys ar nusižengimai arba Sąjungos 
teisės pažeidimai gali padaryti didelę žalą 
viešajam interesui, valstybės narės negali 
deramai pasiekti veikdamos pavieniui arba 
nekoordinuotai, to tikslo būtų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu nustatant minimalius 
pranešėjų apsaugos suderinimo standartus. 
Be to, tik Sąjungos veiksmais gali būti 
užtikrinamas nuoseklumas ir suderintos 
esamos ES taisyklės dėl pranešėjų 
apsaugos. Todėl, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo, Sąjunga gali 
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straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina šiam tikslui pasiekti;

patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina šiam tikslui pasiekti;

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(85) šia direktyva laikomasi pagrindinių 
teisių ir principų, visų pirma pripažintų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Todėl ši direktyva turi būti 
įgyvendinta remiantis tomis teisėmis ir 
principais. Visų pirma šia direktyva 
siekiama užtikrinti visapusišką pagarbą 
žodžio ir informacijos laisvei, teisei į 
asmens duomenų apsaugą, laisvei užsiimti 
verslu, teisei į aukšto lygio vartotojų 
apsaugą, teisei į veiksmingą teisių gynimą 
ir teisei į gynybą;

(85) šia direktyva laikomasi pagrindinių 
teisių ir principų, visų pirma pripažintų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Todėl ši direktyva turi būti 
įgyvendinta remiantis tomis teisėmis ir 
principais, užtikrinant visapusišką 
pagarbą, be kita ko, žodžio ir informacijos 
laisvei, teisei į asmens duomenų apsaugą, 
laisvei užsiimti verslu, teisei į aukšto lygio 
vartotojų apsaugą, teisei į sąžiningas ir 
teisingas darbo sąlygas, teisei į aukšto 
lygio žmonių sveikatos apsaugą, teisei į 
aukšto lygio aplinkos apsaugą, teisei į 
gerą administravimą, teisei į veiksmingą 
teisių gynimą ir teisei į gynybą;

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant geresnio Sąjungos teisės ir 
politikos vykdymo užtikrinimo
konkrečiose srityse, šioje direktyvoje 
nustatomi bendri minimalūs apsaugos 
standartai, taikomi asmenims, 
pranešantiems apie toliau nurodytą
neteisėtą veiklą arba piktnaudžiavimą 
teise:

1. Siekiant geresnio Sąjungos ir 
nacionalinės teisės ir politikos vykdymo 
užtikrinimo, šioje direktyvoje nustatomi 
bendri minimalūs apsaugos standartai, 
taikomi asmenims, pranešantiems, visų 
pirma, apie šią neteisėtą veiklą,
piktnaudžiavimą teise arba grėsmę 
viešajam interesui:

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
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1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pažeidimus, patenkančius į šių 
sričių priede (I ir II dalys) nurodytų 
Sąjungos aktų taikymo sritį:

Išbraukta.

i) viešųjų pirkimų;

ii) finansinių paslaugų, pinigų plovimo ir 
teroristų finansavimo prevencijos;

iii) produktų saugos;

iv) transporto saugos;

v) aplinkos apsaugos;

vi) branduolinės saugos;

vii) maisto ir pašarų saugos, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės;

viii) visuomenės sveikatos;

ix) vartotojų apsaugos;

x) privatumo ir asmens duomenų 
apsaugos bei tinklų ir informacinių 
sistemų saugumo.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pažeidimus, susijusius su vidaus 
rinka, kaip nurodyta SESV 26 straipsnio 2 
dalyje, kiek tai susiję su veiksmais, kuriais 
pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, 
arba susitarimais, kuriais siekiama įgyti 
mokestinį pranašumą, kuris kenkia 
taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui 
arba tikslui.

d) pažeidimus, susijusius su vidaus 
rinka, kaip nurodyta SESV 26 straipsnio 2 
dalyje, ypač kiek tai susiję su veiksmais, 
kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio 
taisyklės, arba susitarimais, kuriais 
siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kuris 
kenkia taikytinos pelno mokesčio teisės 
dalykui arba tikslui.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) visus kitus sektorius, kuriuose 
pakenkta viešajam interesui arba 
pažeistos ES teisės nuostatos.

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma privačiajame 
ar viešajame sektoriuje dirbantiems 
pranešimų teikėjams, informaciją apie 
pažeidimus sužinojusiems su darbu 
susijusiomis aplinkybėmis, įskaitant bent 
jau šiuos asmenis:

1. Ši direktyva taikoma pranešimų 
teikėjams privačiajame ar viešajame 
sektoriuje, sužinojusiems informaciją apie 
pažeidimus, įskaitant bent jau šiuos 
asmenis:

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) asmenis, turinčius darbuotojo 
statusą, kaip jis suprantamas pagal SESV 
45 straipsnį;

a) asmenis, turinčius darbuotojo arba 
buvusio darbuotojo statusą, kaip jis 
suprantamas pagal SESV 45 straipsnį ir 
kaip jį išaiškino Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas, nepaisant to, ar 
jiems mokamas darbo užmokestis ar ne;

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Europos Sąjungos pareigūnus ir 
tarnautojus, kaip apibrėžta Pareigūnų 
tarnybos nuostatuose.

Pakeitimas 67
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) konsultantus, stažuotojus, 
dirbančius studentus, laikinuosius 
darbuotojus ir buvusius darbuotojus;

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) tiriamąja žurnalistika 
užsiimančius žurnalistus.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dd) asmenis, kurie turi arba turėjo 
ryšių su organizacijomis.

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva taip pat taikoma 
pranešimų teikėjams, kurių darbo santykiai 
dar neprasidėję, tais atvejais, kai 
informaciją apie pažeidimą jie sužinojo 
įdarbinimo ar kitų ikisutartinių derybų 
metu.

2. Ši direktyva taip pat taikoma 
pranešimų teikėjams, kurių darbo santykiai 
dar neprasidėję, tais atvejais, kai 
informaciją apie pažeidimą jie sužinojo 
įdarbinimo ar kitų ikisutartinių derybų 
metu, ir pranešimų teikėjams, kurių darbo 
santykiai baigėsi.

Pakeitimas 71
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nepažeidžiant Reglamento Nr. 31 
(EEB), 11 (EAEB) 22a, 22b ir 22c 
straipsnių, ši direktyva taip pat taikoma 
Europos Sąjungos ir Europos atominės 
energijos bendrijos pareigūnams ir 
kitiems tarnautojams, kurie pateikia 
informaciją apie 1 straipsnyje nurodytus
pažeidimus.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ši direktyva taip pat taikoma 
asmenims, kurie padeda pranešti apie 
pažeidimus, pvz., tarpininkams, ir visiems 
fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie 
reguliariai ar profesionaliai užsiima 
informacijos rinkimu ir sklaida 
visuomenei naudojantis bet kokiomis 
žiniasklaidos priemonėmis.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Ši direktyva taip pat taikoma su 
pranešimo teikėju susijusiems juridiniams 
ir fiziniams asmenims, jei tokie asmenys 
gali įrodyti, kad jie nukentėjo dėl savo 
ryšio su pranešimo teikėju.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
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2 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Ši direktyva taikoma Europos 
Sąjungos institucijų, agentūrų ir įstaigų 
pareigūnams, kitiems tarnautojams ir 
stažuotojams.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) pažeidimai – faktinė ar potenciali 
neteisėta veikla arba piktnaudžiavimas 
teise, susiję su Sąjungos aktais ir sritimis, 
patenkančiais į 1 straipsnyje ir priede 
nurodytą taikymo sritį;

1) pažeidimai – faktinė ar potenciali 
neteisėta veikla arba piktnaudžiavimas 
Sąjungos teise;

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) piktnaudžiavimas teise – į Sąjungos 
teisės taikymo sritį patenkantys veiksmai 
arba neveikimas, kurie formaliai neatrodo 
neteisėti, tačiau kenkia taikytinų taisyklių 
dalykui arba tikslui;

3) piktnaudžiavimas teise – į Sąjungos 
teisės taikymo sritį patenkantys veiksmai 
arba neveikimas, kurie formaliai neatrodo 
neteisėti, tačiau kenkia taikytinų taisyklių 
dalykui arba tikslui ar juos iškreipia;

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) pranešimas – informacijos apie 
pažeidimą, kuris buvo padarytas arba 
tikėtina, kad bus padarytas organizacijoje, 
kurioje pranešimo teikėjas dirba arba 
dirbo, arba kitoje organizacijoje, su kuria 

5) pranešimas – sąžiningas
informacijos apie pažeidimą, kuris buvo 
padarytas arba tikėtina, kad bus padarytas, 
pateikimas;



AD\1168257LT.docx 41/71 PE626.976v02-00

LT

jis turėjo ryšių dirbdamas, pateikimas;

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) informacijos atskleidimas –
informacijos apie pažeidimus, sužinotos su 
darbu susijusiomis aplinkybėmis,
pateikimas viešojoje erdvėje;

8) informacijos atskleidimas –
informacijos apie pažeidimus pateikimas 
viešojoje erdvėje;

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) tarpininkas – fizinis ar juridinis 
asmuo, padedantis teikti pranešimus arba 
atskleisti informaciją;

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) su darbu susijusios aplinkybės –
dabartinė arba ankstesnė darbo veikla 
viešajame arba privačiajame sektoriuje, 
nepriklausomai nuo jos pobūdžio, kurią 
vykdydami asmenys gali sužinoti 
informaciją apie pažeidimus ir dėl kurios 
šie asmenys, jei apie juos praneša, gali 
sulaukti atsakomųjų veiksmų;

10) su darbu susijusios aplinkybės –
dabartinė arba ankstesnė darbo veikla 
viešajame arba privačiajame sektoriuje, 
nepriklausomai nuo jos pobūdžio, kurią 
vykdydami asmenys gali sužinoti 
informaciją apie pažeidimus;

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) atsakomasis veiksmas – gresiantis 
arba faktinis veiksmas arba neveikimas, 
kurį dėl vidaus ar išorės pranešimo 
teikimo pranešimo teikėjas patiria su 
darbu susijusiomis aplinkybėmis ir kuris 
jam gali padaryti nepateisinamą žalą;

12) atsakomasis veiksmas – gresiantis 
arba faktinis veiksmas arba neveikimas, 
kuris dėl vidaus, išorės pranešimo teikimo 
ar informacijos atskleidimo pranešimo 
teikėjui arba jo šeimos nariams, 
giminaičiams ir asmenims, padedantiems 
teikti pranešimus, daro arba gali padaryti 
nepateisinamą žalą;

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) tolesni veiksmai – veiksmai, kurių 
imasi vidaus ar išorės pranešimo gavėjas, 
kad įvertintų pranešime pateiktų kaltinimų 
tikslumą ir, kai tinkama, pašalintų praneštą 
pažeidimą, įskaitant tokius veiksmus kaip 
vidaus tyrimas, teisminis tyrimas, 
baudžiamasis persekiojimas, ieškinio dėl 
lėšų išieškojimo pateikimas ir bylos 
nutraukimas;

13) tolesni veiksmai – veiksmai, kurių 
imasi vidaus ar išorės pranešimo gavėjas, 
kad įvertintų pranešime pateiktų kaltinimų
tikslumą ir, kai tinkama, pašalintų praneštą 
pažeidimą, įskaitant tokius veiksmus kaip 
vidaus tyrimas, teisminis tyrimas, 
baudžiamasis persekiojimas, ieškinio dėl 
lėšų išieškojimo pateikimas ir bylos 
nutraukimas, taip pat bet kokie kiti tinkami 
taisomieji arba švelninantys veiksmai;

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) asmens duomenys – bet kokia 
informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, 
kurio tapatybė nustatyta arba gali būti 
nustatyta (duomenų subjektas); Fizinis 
asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, 
yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba 
netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma 
pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir 
pavardę, asmens identifikavimo numerį, 
buvimo vietos duomenis ir interneto 
identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to 
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fizinio asmens fizinės, fiziologinės, 
genetinės, psichinės, ekonominės, 
kultūrinės ar socialinės tapatybės 
požymius, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
2016/679;

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 14 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14b) duomenų tvarkymas – bet kokia 
automatizuotomis arba 
neautomatizuotomis priemonėmis su 
asmens duomenimis ar asmens duomenų 
rinkiniais atliekama operacija ar 
operacijų seka, kaip antai rinkimas, 
įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, 
saugojimas, adaptavimas ar keitimas, 
išgava, susipažinimas, naudojimas, 
atskleidimas persiunčiant, platinant ar 
kitu būdu sudarant galimybę jais 
naudotis, taip pat sugretinimas ar 
sujungimas su kitais duomenimis, 
apribojimas, ištrynimas arba 
sunaikinimas, kaip apibrėžta Reglamente 
(ES) 2016/679;

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
privačiajame ir viešajame sektoriuose 
veikiantys juridiniai subjektai, 
pasikonsultavę, jei tinkama, su socialiniais 
partneriais, įdiegtų vidaus pranešimų 
teikimo kanalus ir tolesnių veiksmų dėl 
pranešimų procedūras.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
privačiajame ir viešajame sektoriuose 
veikiantys juridiniai subjektai, 
pasikonsultavę, jei tinkama, su socialiniais 
partneriais, įdiegtų vidaus pranešimų 
teikimo kanalus ir tolesnių veiksmų dėl 
pranešimų procedūras, ir apsaugotų 
pranešimų teikėjus.
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Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tokiais kanalais ir procedūromis 
turi būti suteikiama galimybė subjekto 
darbuotojams teikti pranešimus. Galimybė 
šiais kanalais teikti pranešimus gali būti 
suteikiama ir kitiems asmenims, 
nurodytiems 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d 
punktuose, kurie su subjektu turi ryšių 
vykdydami su savo darbu susijusią veiklą, 
tačiau šių kategorijų asmenims naudoti 
vidaus pranešimų teikimo kanalus nėra 
privaloma.

2. Tokiais kanalais ir procedūromis 
turi būti suteikiama galimybė subjekto 
darbuotojams teikti pranešimus. Galimybė 
šiais kanalais teikti pranešimus gali būti 
suteikiama ir kitiems asmenims, 
nurodytiems 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d 
punktuose, kurie su subjektu turi ryšių 
vykdydami savo veiklą.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bet kokio dydžio privatieji 
juridiniai subjektai, kurie vykdo veiklą 
finansinių paslaugų srityje arba kurių 
veikla yra susijusi su didesne pinigų 
plovimo ar teroristų finansavimo rizika, 
kaip reglamentuojama pagal priede 
nurodytus Sąjungos aktus.

c) bet kokio dydžio privatieji 
juridiniai subjektai, kurie vykdo veiklą 
finansinių paslaugų srityje arba kurių 
veikla yra susijusi su didesne pinigų 
plovimo ar teroristų finansavimo rizika, 
kaip reglamentuojama pagal Sąjungos 
teisę;

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Europos Sąjungos institucijos, 
agentūros ir įstaigos;

Pakeitimas 89
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) daugiau nei 10 000 gyventojų 
turinčios savivaldybės;

c) savivaldybės;

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Europos Sąjungos institucijos, 
įstaigos, tarnybos ir agentūros, įsteigtos 
Europos Sąjungos sutartimi, Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo arba 
Euratomo sutartimi arba jomis remiantis;

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pranešimų priėmimo kanalus, kurie 
sukuriami, įdiegiami ir naudojami taip, kad 
padėtų užtikrinti pranešimo teikėjo 
tapatybės konfidencialumą ir kad jais 
negalėtų naudotis neįgalioti darbuotojai;

a) pranešimų priėmimo kanalus, kurie 
sukuriami, įdiegiami ir naudojami taip, kad 
padėtų užtikrinti pranešimo teikėjo 
tapatybės konfidencialumą, sudarytų 
galimybes informaciją atskleisti 
anonimiškai ir kad jais negalėtų naudotis 
neįgalioti darbuotojai;

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) aiškią ir lengvai prieinamą 
informaciją apie procedūras ir informaciją, 
kaip ir kokiomis sąlygomis pranešimai gali 
būti teikiami išorėje kompetentingoms 

e) aiškią, skaidrią ir lengvai prieinamą 
informaciją apie procedūras ir informaciją, 
kaip ir kokiomis sąlygomis pranešimai gali 
būti teikiami išorėje kompetentingoms 
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institucijoms pagal 13 straipsnio 2 dalį ir, 
kai tinkama, Sąjungos įstaigoms, organams 
ar agentūroms.

institucijoms pagal 13 straipsnio 2 dalį ir, 
kai tinkama, Sąjungos įstaigoms, organams 
ar agentūroms.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) skubų rašytinių pranešimų gavimo 
patvirtinimą pranešimo teikėjo nurodytu 
pašto arba elektroniniu adresu.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teikti pranešimus raštu elektronine 
forma arba popieriuje ir (arba) žodžiu 
telefono linijomis, kuriomis vykstantys 
pokalbiai įrašomi arba neįrašomi;

a) teikti pranešimus raštu elektronine 
forma arba popieriuje, įskaitant galimybes 
informaciją atskleisti anonimiškai bei 
taikant šifravimo būdus, ir (arba) žodžiu 
telefono linijomis, kuriomis vykstantys 
pokalbiai įrašomi arba neįrašomi; jei 
pokalbis telefonu įrašomas, reikalingas 
išankstinis pranešimo teikėjo sutikimas;

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teikti pranešimus fiziškai susitikus 
su priimti pranešimus paskirtu asmeniu ar 
departamentu.

b) teikti pranešimus fiziškai susitikus 
su priimti pranešimus paskirtu asmeniu ar 
departamentu, pranešimo teikėjo 
pageidavimu dalyvaujant profesinės 
sąjungos atstovui, pilietinės visuomenės 
atstovui arba jo teisiniam atstovui.
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Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Pranešimų teikimo kanalai, 
įskaitant skaitmeninius mechanizmus ir 
institucinius susitarimus, užtikrina saugų, 
patikimą, konfidencialų ir anoniminį 
informacijos atskleidimą.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria 
institucijas, kompetentingas priimti ir 
tvarkyti pranešimus.

1. Valstybės narės paskiria 
institucijas, kompetentingas priimti ir 
tvarkyti pranešimus. Tai apima konkrečių, 
nepriklausomų kompetentingų institucijų, 
turinčių teisę gauti ir tvarkyti pranešimus 
apie įslaptintą arba slaptą informaciją, 
paskyrimą.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos Audito Rūmai ir Europos 
ombudsmenas kiekvienais metais skelbia:

a) specialiąsias ataskaitas, kuriose būtų 
pateikiama statistika ir aiškūs duomenys 
apie ES institucijose nustatytus 
informavimo apie pažeidimus atvejus;

b) tolesnius atitinkamų institucijų 
veiksmus, susijusius su atskleistais 
atvejais, remiantis jose pateiktomis 
nuostatomis;

c) kiekvieno tyrimo, pradėto gavus 
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pranešėjų pateiktą informaciją, išvadas;

d) kiekvienu atveju numatytas pranešėjų 
apsaugos priemones.

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įdiegtų nepriklausomus 
autonominius išorės pranešimų teikimo 
kanalus, kurie yra saugūs ir kuriais 
užtikrinamas konfidencialumas, skirtus 
pranešimo teikėjo informacijai priimti ir 
tvarkyti;

a) įdiegtų nepriklausomus 
autonominius išorės pranešimų teikimo 
kanalus, kurie yra saugūs ir kuriais 
užtikrinamas konfidencialumas ir kurie 
suteikia galimybę anonimiškai atskleisti 
informaciją, skirtus pranešimo teikėjo 
informacijai priimti ir tvarkyti, 
nepriklausomai nuo šalies, kurioje jis 
gyvena;

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) per ne ilgesnį nei trijų mėnesių arba
– tinkamai pagrįstais atvejais – šešių 
mėnesių pagrįstą laikotarpį pateiktų 
pranešimo teikėjui grįžtamąją informaciją 
apie tolesnius veiksmus dėl pranešimo;

b) per ne ilgesnį nei trijų mėnesių 
arba – tinkamai pagrįstais atvejais – šešių 
mėnesių pagrįstą laikotarpį pateiktų 
pranešimo teikėjui arba tarpininkams
grįžtamąją informaciją apie tolesnius 
veiksmus dėl pranešimo;

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prireikus pranešime pateiktą 
informaciją perduotų tolesniam tyrimui 
Sąjungos kompetentingoms įstaigoms, 
organams ar agentūroms, jei tai numatyta 

c) prireikus pranešime pateiktą 
informaciją perduotų, toliau užtikrindamos 
pranešusio asmens konfidencialumą 
ir (arba) anonimiškumą, tolesniam tyrimui 
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pagal nacionalinę ar Sąjungos teisę. Sąjungos kompetentingoms įstaigoms, 
organams ar agentūroms, jei tai numatyta 
pagal nacionalinę ar Sąjungos teisę.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pranešimų teikimo kanalai, 
įskaitant skaitmeninius mechanizmus ir 
institucinius susitarimus, užtikrina saugų, 
patikimą, konfidencialų ir anoniminį 
informacijos atskleidimą.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
kiekviena institucija, kuri gavo pranešimą, 
tačiau neturi kompetencijos pašalinti jame 
nurodytą pažeidimą, tą pranešimą perduotų 
kompetentingai institucijai ir apie tai 
informuotų pranešimo teikėją.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
kiekviena institucija, kuri gavo pranešimą, 
tačiau neturi kompetencijos pašalinti jame 
nurodytą pažeidimą, tą pranešimą perduotų 
kompetentingai institucijai ir apie tai 
nedelsdama informuotų pranešimo teikėją. 
Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingoms institucijoms, 
gaunančioms pranešimus, kuriuos 
nagrinėti jos neturi kompetencijos, būtų 
nustatytos aiškios procedūros, pagal 
kurias visa atskleista informacija būtų 
tvarkoma saugiai, deramai atsižvelgiant į 
konfidencialumą arba anonimiškumą.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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7 Išorės pranešimų teikimo kanalų 
struktūra

7 Išorės pranešimų teikimo kanalų 
struktūra ir veikimas

Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jie yra sukurti, įdiegti ir naudojami 
taip, kad būtų užtikrinamas informacijos 
išsamumas, vientisumas ir 
konfidencialumas ir kad jais negalėtų 
naudotis neįgalioti kompetentingos 
institucijos darbuotojai;

b) jie yra sukurti, įdiegti ir naudojami 
taip, kad būtų užtikrinamas informacijos 
išsamumas, vientisumas ir 
konfidencialumas, įskaitant pranešimo 
teikėjo, tarpininkų ir susijusio asmens 
tapatybę, sudaromos galimybės 
informaciją atskleisti anonimiškai bei 
taikant šifravimo būdus ir kad jais 
negalėtų naudotis neįgalioti 
kompetentingos institucijos darbuotojai;

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užtikrintų nemokamas ir 
nepriklausomas konsultacijas ir teisinę 
paramą duomenis teikiančioms įmonėms 
ir tarpininkams.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teikti pranešimus fiziškai susitikus 
su kompetentingos institucijos paskirtais 
darbuotojais.

c) teikti pranešimus fiziškai susitikus 
su kompetentingos institucijos paskirtais 
darbuotojais, pranešimo teikėjo 
pageidavimu dalyvaujant profesinės 
sąjungos atstovui, pilietinės visuomenės 
atstovui arba jo teisiniam atstovui.
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Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nustato procedūras, 
kuriomis užtikrina, kad tais atvejais, kai 
pranešimas iš pradžių skiriamas asmeniui, 
kuris nėra paskirtas atsakingu pranešimų 
tvarkytoju, tas asmuo neatskleistų jokios 
informacijos, kuri galėtų padėti nustatyti 
pranešimo teikėjo arba susijusio asmens 
tapatybę.

4. Valstybės narės ir ES institucijos,
agentūros ir įstaigos nustato procedūras, 
kuriomis užtikrina, kad tais atvejais, kai 
pranešimas iš pradžių skiriamas asmeniui, 
kuris nėra paskirtas atsakingu pranešimų 
tvarkytoju, tas asmuo neatskleistų jokios 
informacijos, kuri galėtų padėti nustatyti 
pranešimo teikėjo arba susijusio asmens 
tapatybę.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) palaiko ryšį su pranešimo teikėju, 
kad jį informuotų apie tyrimo eigą ir 
rezultatą.

c) palaiko ryšį su pranešimo teikėju ir, 
kai tinkama, su pranešimus teikti 
padedančiais asmenimis, pvz., 
tarpininkais ir tiriamosios žurnalistikos 
žurnalistais, kad juos informuotų apie 
tyrimo eigą ir rezultatą.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būdas, kuriuo kompetentinga 
institucija gali prašyti pranešimo teikėjo 
paaiškinti pateiktą informaciją arba prašyti 
jo pateikti papildomos jo turimos 
informacijos;

a) būdas, kuriuo kompetentinga 
institucija gali prašyti pranešimo teikėjo 
arba tarpininko paaiškinti pateiktą 
informaciją arba prašyti jo pateikti 
papildomos jo turimos informacijos;
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Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pranešimams taikoma 
konfidencialumo tvarka, įskaitant išsamų 
aplinkybių, kuriomis pranešimo teikėjo 
konfidencialūs duomenys gali būti 
atskleisti, aprašymą.

c) pranešimams taikoma 
konfidencialumo tvarka ir sąlygas, 
įskaitant išsamų aplinkybių, kuriomis 
pranešimo teikėjo konfidencialūs 
duomenys gali būti atskleisti, aprašymą; 
tokia pati konfidencialumo tvarka ir 
apsaugos priemonės taikomi pranešimų 
teikėjams, kurie iš pradžių pranešė 
anonimiškai, jeigu jie prašo taikyti tokias 
priemones.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalies c punkte nurodytą išsamų 
aprašymą įtraukiami išimtiniai atvejai, 
kuriais asmens duomenų konfidencialumas 
gali būti neužtikrintas, įskaitant atvejus, 
kuriais duomenų atskleidimas yra būtina ir 
proporcinga pagal Sąjungos ar nacionalinę 
teisę nustatyta prievolė, taikoma vykstant 
tyrimams ar paskesniems teismo 
procesams arba siekiant apsaugoti kitų 
asmenų laisves, įskaitant susijusio asmens
teisę į gynybą, kiekvienu atveju taikant 
atitinkamas tokiais teisės aktais nustatytas 
apsaugos priemones.

2. Į 1 dalies c punkte nurodytą išsamų 
aprašymą įtraukiami išimtiniai atvejai, 
kuriais asmens duomenų konfidencialumas 
gali būti pažeistas, įskaitant atvejus, kuriais 
duomenų atskleidimas yra būtina ir 
proporcinga pagal Sąjungos ar nacionalinę 
teisę nustatyta prievolė, taikoma vykstant 
tyrimams ar paskesniems teismo 
procesams arba siekiant apsaugoti kitų 
asmenų laisves, įskaitant teisę į gynybą, 
kiekvienu atveju taikant atitinkamas tokiais 
teisės aktais nustatytas apsaugos 
priemones.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos savo 

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos savo 
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svetainėse, atskirame lengvai pastebimame 
ir prieinamame skyrelyje, skelbtų bent šią 
informaciją:

svetainėse, atskirame lengvai pastebimame 
ir prieinamame skyrelyje, mažiausiai 
dviem oficialiosiomis Europos Sąjungos 
kalbomis skelbtų bent šią informaciją:

Pagrindimas

Pranešimo teikėjas gali ir nemokėti valstybės narės, kurioje gyvena, oficialiosios kalbos.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sąlygas, kuriomis pranešimo 
teikėjas laikomas atitinkančiu apsaugos 
pagal šią direktyvą reikalavimus;

a) sąlygas, kuriomis pranešimo 
teikėjas arba tarpininkai laikomi 
atitinkančiais apsaugos pagal šią direktyvą 
reikalavimus;

Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pranešimams taikomą 
konfidencialumo tvarką, visų pirma 
informaciją, susijusią su asmens duomenų 
tvarkymu pagal atitinkamai Reglamento 
(ES) 2016/679 13 straipsnį, Direktyvos 
(ES) 2016/680 13 straipsnį ir Reglamento 
(EB) Nr. 45/2001 11 straipsnį;

d) pranešimams taikomą 
konfidencialumo tvarką, visų pirma 
informaciją, susijusią su asmens duomenų 
tvarkymu pagal atitinkamai Reglamento 
(ES) 2016/679 5 ir 13 straipsnius, 
Direktyvos (ES) 2016/680 13 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 11 straipsnį;

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) pilietinės visuomenės organizacijų, 
kuriose gali būti teikiamos nemokamos 
teisinės konsultacijos, kontaktinė 



PE626.976v02-00 54/71 AD\1168257LT.docx

LT

informacija.

Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos saugotų įrašus 
apie kiekvieną gautą pranešimą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos saugotų įrašus 
apie kiekvieną gautą pranešimą. 
Pranešimai saugomi tik tol, kol tai 
laikoma būtina ir proporcinga pranešimo 
procedūros tikslais, iš karto procedūrai 
pasibaigus jie ištrinami. Šiuose 
pranešimuose esantys asmens duomenys 
tvarkomi laikantis Europos duomenų 
apsaugos teisės aktų.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos 
nedelsdamos pranešimo teikėjo nurodytu 
pašto arba elektroniniu adresu patvirtina 
gavusios rašytinius pranešimus, išskyrus 
atvejus, kai pranešimo teikėjas aiškiai 
paprašė gavimo nepatvirtinti arba kai 
kompetentinga institucija pagrįstai mano, 
kad patvirtinus rašytinio pranešimo gavimą 
iškiltų pavojus pranešimo teikėjo tapatybės 
duomenų apsaugai.

2. Kompetentingos institucijos 
nedelsdamos pranešimo teikėjo arba 
tarpininko nurodytu pašto arba 
elektroniniu adresu patvirtina gavusios 
rašytinius pranešimus, išskyrus atvejus, kai 
jie aiškiai paprašė gavimo nepatvirtinti 
arba kai kompetentinga institucija pagrįstai 
mano, kad patvirtinus rašytinio pranešimo 
gavimą iškiltų pavojus pranešimo teikėjo
arba tarpininkų tapatybės duomenų 
apsaugai.

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pranešimams teikti naudojama telefono Jei pranešimams teikti naudojama telefono 
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linija, kuria vykstantys pokalbiai yra 
įrašomi, kompetentinga institucija, gavusi 
pranešimo teikėjo sutikimą, turi teisę 
dokumentuoti žodžiu pateiktą pranešimą 
vienu iš šių būdų:

linija, kuria vykstantys pokalbiai yra 
įrašomi, kompetentinga institucija, gavusi 
pranešimo teikėjo arba tarpininko 
sutikimą, turi teisę dokumentuoti žodžiu 
pateiktą pranešimą vienu iš šių būdų:

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija suteikia 
pranešimo teikėjui galimybę patikrinti ir 
ištaisyti surašytą pokalbio telefonu tekstą ir 
jį pasirašyti išreiškiant savo sutikimą.

Kompetentinga institucija suteikia 
pranešimo teikėjui arba tarpininkui 
galimybę patikrinti ir ištaisyti surašytą 
pokalbio telefonu tekstą ir jį pasirašyti 
išreiškiant savo sutikimą.

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei pranešimams teikti naudojama 
telefono linija, kuria vykstantys pokalbiai 
nėra įrašomi, kompetentinga institucija turi 
teisę dokumentuoti žodžiu pateiktą 
pranešimą išsaugodama paskirtų 
darbuotojų parengtą tikslų pokalbio 
protokolą. Kompetentinga institucija 
suteikia pranešimo teikėjui galimybę 
patikrinti ir ištaisyti pokalbio telefonu 
protokolą ir jį pasirašyti išreiškiant savo 
sutikimą.

4. Jei pranešimams teikti naudojama 
telefono linija, kuria vykstantys pokalbiai 
nėra įrašomi, kompetentinga institucija turi 
teisę dokumentuoti žodžiu pateiktą 
pranešimą išsaugodama paskirtų 
darbuotojų parengtą tikslų pokalbio 
protokolą. Kompetentinga institucija 
suteikia pranešimo teikėjui arba 
tarpininkui galimybę patikrinti ir ištaisyti 
pokalbio telefonu protokolą ir jį pasirašyti 
išreiškiant savo sutikimą.

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei asmuo pageidauja pateikti pranešimą Jei asmuo pageidauja pateikti pranešimą 
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susitikęs su kompetentingos institucijos 
paskirtais darbuotojais, kaip numatyta 7 
straipsnio 2 dalies c punkte, 
kompetentingos institucijos, gavusios 
pranešimo teikėjo sutikimą, užtikrina, kad 
patvarioje laikmenoje, kurioje galima rasti 
ieškomą informaciją, būtų saugomi 
išsamūs ir tikslūs įrašai apie susitikimą. 
Kompetentinga institucija turi teisę 
dokumentuoti įrašus apie susitikimą vienu 
iš šių būdų:

susitikęs su kompetentingos institucijos 
paskirtais darbuotojais, kaip numatyta 7 
straipsnio 2 dalies c punkte, 
kompetentingos institucijos, gavusios 
pranešimo teikėjo arba tarpininko 
sutikimą, užtikrina, kad patvarioje 
laikmenoje, kurioje galima rasti ieškomą 
informaciją, būtų saugomi išsamūs ir 
tikslūs įrašai apie susitikimą. 
Kompetentinga institucija turi teisę 
dokumentuoti įrašus apie susitikimą vienu 
iš šių būdų:

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija suteikia 
pranešimo teikėjui galimybę patikrinti ir 
ištaisyti susitikimo protokolą ir jį pasirašyti 
išreiškiant savo sutikimą.

Kompetentinga institucija suteikia 
pranešimo teikėjui arba tarpininkui 
galimybę patikrinti ir ištaisyti susitikimo 
protokolą ir jį pasirašyti išreiškiant savo 
sutikimą.

Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kompetentinga institucija 
kiekvieną kartą pranešimo teikėjui 
pranešą apie susidariusias 9 straipsnio 1 
dalies c punkte nurodytas aplinkybes ir 
siunčia jam raštišką pagrindimą, kodėl 
turėtų būti atskleisti konfidencialūs 
duomenys. Pranešimo teikėjui sudaroma 
galimybė patikrinti ir ištaisyti informaciją 
apie tai, ir išreikšti sutikimą, kad 
susidariusios šios aplinkybės.

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl direktyvos
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13 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimų teikėjų apsaugos sąlygos Pranešimų teikėjų ir tarpininkų apsaugos 
sąlygos

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pranešimo teikėjas atitinka 
apsaugos pagal šią direktyvą reikalavimus, 
jeigu jis turi pagrįstų priežasčių manyti, 
kad pateikta informacija pranešimo 
pateikimo metu buvo teisinga ir kad ši 
informacija patenka į šios direktyvos 
taikymo sritį.

1. Pranešimo teikėjas arba 
tarpininkas atitinka apsaugos pagal šią 
direktyvą reikalavimus, jeigu jis turi 
pagrįstų priežasčių manyti, kad pateikta 
informacija pranešimo pateikimo metu 
buvo teisinga, jis veikė sąžiningai ir ši 
informacija patenka į šios direktyvos 
taikymo sritį.

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išorėje pranešimą teikiantis asmuo 
atitinka apsaugos pagal šią direktyvą 
reikalavimus, jeigu tenkinama viena iš šių 
sąlygų:

2. Išorėje ar viduje pranešimą 
teikiantis asmuo atitinka apsaugos pagal šią 
direktyvą reikalavimus.

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tikėtis, kad jis naudos vidaus 
pranešimų teikimo kanalus, būtų nepagrįsta 
atsižvelgiant į pranešimo dalyką;

d) tikėtis, kad jis naudos vidaus 
pranešimų teikimo kanalus, būtų nepagrįsta 
atsižvelgiant į pranešimo dalyką ir 
pažeidimo sunkumą;
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Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jis turėjo pagrįstų priežasčių 
manyti, kad vidaus pranešimų teikimo 
kanalų naudojimas gali pakenkti 
kompetentingų institucijų atliekamo tyrimo 
veiksmingumui;

e) jis turėjo pagrįstų priežasčių 
manyti, kad vidaus pranešimų teikimo 
kanalų naudojimas gali sukelti 
atsakomuosius veiksmus arba pakenkti 
kompetentingų institucijų atliekamo tyrimo 
veiksmingumui arba kai vidaus kanalų 
naudojimas anksčiau sukėlė 
atsakomuosius veiksmus arba pakenkė 
kompetentingų institucijų tyrimo 
veiksmams;

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Asmeniui, pranešimą apie 
pažeidimus, patenkančius į šios direktyvos 
taikymo sritį, teikiančiam atitinkamoms 
Sąjungos įstaigoms, organams ar 
agentūroms, šioje direktyvoje nustatyta 
apsauga teikiama tokiomis pat sąlygomis 
kaip išorėje pagal 2 dalyje nustatytas 
sąlygas pranešimą pateikusiam asmeniui.

3. Asmeniui, pranešimą apie 
pažeidimus, patenkančius į šios direktyvos 
taikymo sritį, teikiančiam atitinkamoms 
Sąjungos įstaigoms, organams, išrinktiems 
pareigūnams ar agentūroms, šioje 
direktyvoje nustatyta apsauga teikiama 
tokiomis pat sąlygomis kaip pagal 1 dalyje 
nustatytas sąlygas pranešimą pateikusiam 
asmeniui.

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Informaciją apie pažeidimus, 
patenkančius į šios direktyvos taikymo 
sritį, viešai atskleidžiantis asmuo atitinka 
apsaugos pagal šią direktyvą reikalavimus, 

4. Informaciją apie pažeidimus, 
patenkančius į šios direktyvos taikymo 
sritį, viešai atskleidžiantis asmuo atitinka 
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jeigu: apsaugos pagal šią direktyvą reikalavimus.

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pirmiausia pranešimą jis pateikė 
naudodamas vidaus ir (arba) išorės 
kanalus pagal II ir III skyrius bei šio 
straipsnio 2 dalį, tačiau per 6 straipsnio 2 
dalies b punkte ir 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte nurodytą laikotarpį dėl jo 
pranešimo nesiimta jokių tinkamų 
veiksmų, arba

Išbraukta.

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tikėtis, kad jis naudos vidaus ir 
(arba) išorės pranešimų teikimo kanalus, 
būtų nepagrįsta dėl neišvengiamo ar 
akivaizdaus pavojaus viešajam interesui 
arba dėl ypatingų konkretaus atvejo 
aplinkybių, arba kai kyla neatitaisomos 
žalos rizika.

Išbraukta.

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomųjų veiksmų prieš pranešimų 
teikėjus draudimas

Atsakomųjų veiksmų prieš pranešimų 
teikėjus, tiriamosios žurnalistikos 
žurnalistus ir tarpininkus draudimas

Pakeitimas 135
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
uždrausti bet kokios formos tiesioginius ar 
netiesioginius atsakomuosius veiksmus 
prieš 13 straipsnyje nustatytas sąlygas 
atitinkančius pranešimų teikėjus, įskaitant 
visų pirma šių formų atsakomuosius 
veiksmus:

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
uždrausti bet kokios formos tiesioginius ar 
netiesioginius atsakomuosius veiksmus 
prieš 13 straipsnyje nustatytas sąlygas 
atitinkančius pranešimų teikėjus, 
tarpininkus ir pranešimų teikėjų 
giminaičius, įskaitant visų pirma šių formų 
atsakomuosius veiksmus:

Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) prievartą, bauginimą, 
priekabiavimą arba atstūmimą darbo 
vietoje;

g) prievartą, bauginimą, fizinį ir 
žodinį smurtą, priekabiavimą, 
diskriminavimą arba atstūmimą;

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) terminuotos darbo sutarties 
nepakeitimą į neterminuotą darbo sutartį;

i) susitarimo dėl stažuotės ar 
terminuotos darbo sutarties nepakeitimą į 
neterminuotą darbo sutartį;

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) žalą, įskaitant žalą asmens 
reputacijai, arba finansinius nuostolius, 
įskaitant verslo praradimą ir pajamų 
praradimą;

k) žalą, įskaitant žalą asmens 
reputacijai, ypač socialiniuose tinkluose, 
arba finansinius nuostolius, įskaitant verslo 
praradimą ir pajamų praradimą;
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Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 pastraipos k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) piktnaudžiavimą teismo procesu ir 
neproporcingus finansinius ieškinius;

Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis

Pareiga apsaugoti pranešimų teikėjų 
tapatybės konfidencialumą

1. Pranešimo teikėjo tapatybė negali būti 
atskleista, jei nėra aiškaus jo sutikimo. 
Tai taikoma ir informacijai, kuri gali būti 
naudojama pranešimo teikėjo tapatybei 
nustatyti.

2. Bet kuris asmuo, kuris sužino apie šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis, 
privalo tokius duomenis apsaugoti.

3. Aplinkybės, kuriomis panešimo teikėjo 
konfidencialūs duomenys gali būti 
atskleisti, apsiriboja atvejais, kai atskleisti 
duomenis pagal Sąjungos ar nacionalinę 
teisę yra nustatyta būtina ir proporcinga 
pareiga, taikoma vykstant tyrimams ar 
paskesniems teismo procesams arba 
siekiant apsaugoti kitų asmenų laisves, 
įskaitant atitinkamo asmens teisę į 
gynybą, kiekvienu atveju taikant 
reikiamas tokiais teisės aktais nustatytas 
apsaugos priemones.

4. 3 dalyje nurodytais atvejais 
reikalaujama, kad priimti pranešimą ir 
vykdyti tolesnius su juo susijusius 
veiksmus paskirtas asmuo, prieš 
atskleisdamas pranešimo teikėjo 
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konfidencialius duomenis, jam apie tai 
praneštų.

5. Vidaus ir išorės pranešimų teikimo 
kanalai sukuriami, įdiegiami ir 
naudojami taip, kad būtų užtikrintas 
pranešimo teikėjo tapatybės 
konfidencialumas ir kad duomenimis 
negalėtų naudotis neįgalioti darbuotojai.

Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimų teikėjų apsaugos nuo 
atsakomųjų veiksmų priemonės

Pranešimų teikėjų ir tarpininkų apsaugos 
nuo atsakomųjų veiksmų priemonės

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kuriomis užtikrina 13 
straipsnyje nurodytas sąlygas atitinkančių 
pranešimų teikėjų apsaugą nuo atsakomųjų 
veiksmų. Tokios priemonės visų pirma 
apima 2–8 dalyse nustatytas priemones.

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kuriomis užtikrina 13 
straipsnyje nurodytas sąlygas atitinkančių 
pranešimų teikėjų ir tarpininkų apsaugą 
nuo atsakomųjų veiksmų. Tokios 
priemonės visų pirma apima 2–8 dalyse 
nustatytas priemones.

Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visuomenei turi būti lengvai 
prieinama nemokama išsami ir 
nepriklausoma informacija bei 
konsultacijos, susijusios su esamomis 
apsaugos nuo atsakomųjų veiksmų 

2. Visuomenei turi būti lengvai 
prieinama nemokama išsami ir 
nepriklausoma informacija bei 
konsultacijos, susijusios su esamomis 
apsaugos nuo atsakomųjų veiksmų 
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procedūromis ir teisių gynimo 
priemonėmis.

procedūromis ir teisių gynimo 
priemonėmis mažiausiai dviem 
oficialiosiomis Europos Sąjungos 
kalbomis. Šį nepriklausomą vaidmenį 
galėtų atlikti, pvz., pilietinės visuomenės 
organizacijos ir (arba) profesinės 
sąjungos.

Pakeitimas 144

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pranešimų teikėjai turi turėti 
galimybę pasinaudoti veiksminga 
kompetentingų institucijų pagalba 
bendraujant su bet kokia su jų apsauga nuo 
atsakomųjų veiksmų susijusia institucija, 
įskaitant, kai tai numatyta pagal 
nacionalinę teisę, fakto, kad jie atitinka 
apsaugos teikimo pagal šią direktyvą 
reikalavimus, patvirtinimą.

3. Pranešimų teikėjai ir tarpininkai 
turi turėti galimybę pasinaudoti veiksminga 
kompetentingų institucijų pagalba 
bendraujant su bet kokia su jų apsauga nuo 
atsakomųjų veiksmų susijusia institucija, 
įskaitant, kai tai numatyta pagal 
nacionalinę teisę, fakto, kad jie atitinka 
apsaugos teikimo pagal šią direktyvą 
reikalavimus, patvirtinimą.

Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pranešimų teikėjai turi turėti 
galimybę pagal nacionalinę sistemą 
prireikus naudotis apsaugos nuo 
atsakomųjų veiksmų taisomosiomis 
priemonėmis, įskaitant laikinąsias 
apsaugos priemones, taikomas vykstant 
teismo procesui.

6. Pranešimų teikėjai turi turėti 
galimybę naudotis apsaugos nuo 
atsakomųjų veiksmų taisomosiomis 
priemonėmis, apimančiomis visus 
tiesioginius, netiesioginius ir būsimus bet 
kokios žalos padarinius, atitinkamai, be 
kita ko:

a) bet kurią nuostatą imtis veiksmų, 
priimtą pažeidžiant 14 straipsnį, paversti 
negaliojančia;

b) grąžinti pranešimo teikėją į darbo vietą, 
užtikrinant tokį pat darbo užmokestį, 
statusą, pareigas ir darbo sąlygas;

c) perkelti pranešimo teikėją į naują 
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skyrių arba skirti jam naują vadovą;

d) atlyginti bet kokį skausmą, kančias ir 
ekonominę žalą, susijusius su 
atsakomaisiais veiksmais;

e) nustatyti laikinąsias apsaugos 
priemones, taikomas vykstant teismo 
procesui.

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Be teisinės pagalbos teikimo 
pranešimų teikėjams baudžiamosiose ir 
tarpvalstybinėse bylose pagal Direktyvą 
(ES) 2016/1919 bei Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2008/52/EB63 ir pagal 
nacionalinę teisę valstybės narės gali 
nustatyti papildomas teismo procese 
dalyvaujantiems pranešimų teikėjams 
taikomas teisinės ir finansinės pagalbos bei 
rėmimo priemones.

8. Be teisinės pagalbos teikimo 
pranešimų teikėjams baudžiamosiose ir 
tarpvalstybinėse bylose pagal Direktyvą 
(ES) 2016/1919 bei Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2008/52/EB63 ir pagal 
nacionalinę teisę valstybės narės gali 
nustatyti papildomas teismo procese 
dalyvaujantiems pranešimų teikėjams 
taikomas teisinės, socialinės ir finansinės 
pagalbos bei rėmimo priemones, įskaitant 
advokato, profesinės sąjungos atstovo ar 
kito atitinkamo asmens ar įstaigos teisinę 
konsultaciją.

_________________ _________________

63 2008 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos 
civilinėse ir komercinėse bylose aspektų 
(OL L 136, 2008 5 24, p. 3).

63 2008 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos 
civilinėse ir komercinėse bylose aspektų 
(OL L 136, 2008 5 24, p. 3).

Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pranešime kaltinamas asmuo 
jokiomis aplinkybėmis negali gauti 
informacijos apie pranešėjo tapatybę. 
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Visais atvejais užtikrinamas pranešėjo 
konfidencialumas.

Pagrindimas

Šia nuostata siekiama dar labiau sustiprinti pranešėjų apsaugą.

Pakeitimas 148

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Atitinkamo asmens duomenų 
apsauga yra būtina siekiant išvengti bet 
kokio nesąžiningo elgesio ar žalos 
reputacijai po to, kai viešai atskleidžiami 
asmens duomenys, visų pirma tie, kuriais 
atskleidžiama atitinkamo asmens 
tapatybė. Todėl kompetentingos 
institucijos, laikydamosi Reglamento (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, turėtų nustatyti 
tinkamas duomenų apsaugos procedūras, 
kad būtų apsaugotas pranešimą teikiantis 
asmuo, atitinkamas asmuo, taip pat bet 
kuris kitas asmuo, susijęs su pateiktu 
pranešimu. Valdžios institucijos užtikrina 
saugią sistemą tarp kompetentingų 
institucijų, kad prieiga būtų suteikta tik 
įgaliotiems asmenims.

Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Bet kuriam asmeniui, kuriam turi 
įtakos pateiktas pranešimas arba 
klaidinantis ar kenkėjiškas informacijos 
atskleidimas, turėtų būti suteikta teisinė 
apsauga, įskaitant teisę į veiksmingą 
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teisės gynimo priemonę nuo 
piktnaudžiavimo pranešimų teikimu.

Pakeitimas 150

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis

Susijusių asmenų teisės

Valstybės narės užtikrina, kad jokia 
išvada ar pranešimas, parengtas atlikus 
vertinimą ar tyrimą arba susijęs su vienu 
ar keliais apsaugotais informacijos 
atskleidimais, nepagrįstai nepakenktų 
jokiam asmeniui, nesvarbu, tiesiogiai ar 
netiesiogiai. Visapusiškai gerbiama teisė į 
teisingą bylos nagrinėjimą ar teismo 
procesą.

Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) imasi atsakomųjų priemonių prieš 
pranešimų teikėjus;

b) imasi atsakomųjų priemonių prieš 
pranešimų teikėjus – taip pat ne darbo 
santykių pagrindu;

Pakeitimas 152

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) iškelia nepagrįstas bylas prieš 
pranešimų teikėjus;

c) iškelia nepagrįstas bylas prieš 
pranešimų teikėjus arba tiriamosios 
žurnalistikos žurnalistus, atskleidusius 
pažeidimą;
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Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pažeidžia pareigą saugoti 
pranešimų teikėjų tapatybės 
konfidencialumą.

d) neturėdami pranešimų teikėjų 
sutikimo pažeidžia pareigą saugoti jų
tapatybės konfidencialumą ar 
anonimiškumą.

Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nesilaiko pareigos reaguoti į 
pranešimą imantis tolesnių veiksmų 
ir (arba) pranešimo teikėjui neatsiskaito 
apie tolesnius veiksmus.

Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visais atvejais asmens duomenų tvarkymas 
pagal šią direktyvą, įskaitant 
kompetentingų institucijų keitimąsi asmens 
duomenimis arba jų perdavimą, vykdomas 
pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir 
Direktyvą (ES) 2016/680. Bet koks 
kompetentingų institucijų Sąjungos 
lygmeniu atliekamas keitimasis informacija 
ar informacijos perdavimas turėtų būti 
vykdomas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 45/2001. Su konkrečios bylos 
tvarkymu nesusiję asmens duomenys 
nedelsiant ištrinami.

Visais atvejais asmens duomenų tvarkymas 
pagal šią direktyvą, įskaitant 
kompetentingų institucijų keitimąsi asmens 
duomenimis arba jų perdavimą, vykdomas 
pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir 
Direktyvą (ES) 2016/680. Bet koks 
kompetentingų institucijų Sąjungos 
lygmeniu atliekamas keitimasis informacija 
ar informacijos perdavimas turėtų būti 
vykdomas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 45/2001. Su konkrečios bylos 
tvarkymu nesusiję asmens duomenys nėra 
renkami arba, jeigu jie buvo atsitiktinai 
surinkti, nedelsiant ištrinami.

Pakeitimas 156
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Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Perkeldamos šią direktyvą, 
valstybės narės gali apsvarstyti galimybę 
įsteigti nepriklausomą pranešimų teikėjų 
apsaugos instituciją.

Pakeitimas 157

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, atsižvelgdama į savo 
pagal 1 dalį pateiktą ataskaitą ir į valstybių 
narių pagal 2 dalį pateiktus statistinius 
duomenis, iki 2027 m. gegužės 15 d. 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje įvertina nacionalinių 
teisės aktų, kuriais ši direktyva perkeliama 
į nacionalinę teisę, poveikį. Ataskaitoje 
įvertinama, kaip ši direktyva veikė, ir 
įvertinamas poreikis imtis papildomų 
priemonių, įskaitant, kai tinkama, 
pakeitimus, kuriais siekiama išplėsti šios 
direktyvos taikymo sritį kitoms sritims ar 
Sąjungos aktams.

3. Komisija, atsižvelgdama į savo 
pagal 1 dalį pateiktą ataskaitą ir į valstybių 
narių pagal 2 dalį pateiktus statistinius 
duomenis, iki 2027 m. gegužės 15 d. 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje įvertina nacionalinių 
teisės aktų, kuriais ši direktyva perkeliama 
į nacionalinę teisę, poveikį. Ataskaitoje 
įvertinama, kaip ši direktyva veikė, 
galimas poveikis pagrindinėms teisėms, 
pvz., privatumui, teisei į nekaltumo 
prezumpciją ir teisei į teisingą bylos 
nagrinėjimą, ir įvertinamas poreikis imtis 
papildomų priemonių, įskaitant, kai 
tinkama, pakeitimus, kuriais siekiama 
išplėsti šios direktyvos taikymo sritį kitoms 
sritims ar Sąjungos aktams.

Pakeitimas 158

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis

Priedų naujinimas

Kaskart į 1 straipsnio 1 dalies a punkte 
arba 1 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
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materialinę taikymo sritį patekus naujam 
ES teisės aktui, Komisija atitinkamai 
atnaujina priedus priimdama deleguotąjį 
aktą.

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo II dalies C a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ca– Sąjungos finansinių interesų 
apsauga:

i) 2013 m. spalio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš 
dalies keičiami Europos Sąjungos 
pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų 
Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo 
sąlygos.



PE626.976v02-00 70/71 AD\1168257LT.docx

LT

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga

Nuorodos COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI
28.5.2018

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE
28.5.2018

Susiję komitetai - paskelbimo 
plenariniame posėdyje data

13.9.2018

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Maite Pagazaurtundúa Ruiz
25.6.2018

Svarstymas komitete 3.9.2018

Priėmimo data 5.11.2018

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

26
8
4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, 
Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Ana Gomes, Monika 
Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara 
Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, 
Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, 
Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga 
Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef 
Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Pál Csáky, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, 
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 
dalis)

Rupert Matthews, Martina Michels



AD\1168257LT.docx 71/71 PE626.976v02-00

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

26 +

ALDE Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

EFDD Laura Ferrara

GUE/NGL Cornelia Ernst, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE Michał Boni, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar 
Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari 
Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE Eva Joly, Judith Sargentini

8 -

ECR Rupert Matthews, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

PPE Pál Csáky, Frank Engel, Traian Ungureanu

4 0

PPE Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


	1168257LT.docx

