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• Νέο σύστημα για την προστασία και την ενθάρρυνση μαρτύρων να καταγγείλουν
παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ

• Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος θα μπορούν να διαλέξουν να υποβάλουν
καταγγελίες εντός ή εκτός εργασίας τους

• Δικλείδες ασφαλείας εναντίον των τιμωρητικών πρακτικών από εργοδότες
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Όσοι αποκαλύπτουν πληροφορίες για παράνομες ή επιβλαβείς δραστηριότητες στο
πλαίσιο της εργασίας τους θα προστατεύονται καλύτερα, βάσει νέων κανόνων της ΕΕ
που εγκρίθηκαν την Τρίτη.
 
Οι νέοι κανόνες, που υιοθετήθηκαν με 591 ψήφους υπέρ, 29 κατά και 33 αποχές και οι
οποίοι έχουν ήδη ανεπίσημα συμφωνηθεί με τους υπουργούς της ΕΕ, θεσπίζουν νέα,
πανευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που
αποκαλύπτουν παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι καταγγελίες μπορούν να
αφορούν,  μεταξύ  άλλων,  θέματα  σχετικά  με  συμβάσεις  του  δημοσίου,
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ξέπλυμα χρήματος, ασφάλεια προϊόντων και μεταφορών,
πυρηνική ασφάλεια, δημόσια υγεία, προστασία καταναλωτών και προσωπικά δεδομένα.
 
Ασφαλείς μέθοδοι καταγγελιών
 
Για να διασφαλιστεί ότι οι πιθανοί μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος θα είναι ασφαλείς
και ότι οι πληροφορίες που αποκαλύπτουν παραμένουν εμπιστευτικές, οι νέοι κανόνες
επιτρέπουν την υποβολή καταγγελιών είτε εσωτερικά στην εργασία των εργαζομένων,
είτε εξωτερικά σε αρμόδιες εθνικές αρχές και φορείς, καθώς και σε θεσμούς, όργανα,
γραφεία και υπηρεσίες της ΕΕ.
 
Σε περίπτωση που δεν έχει υπάρξει κατάλληλη ανταπόκριση στις αρχικές καταγγελίες, ή
αν διαπιστωθεί άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον ή κίνδυνος εκδικητικών
πράξεων, ο καταγγέλλων θα συνεχίσει να προστατεύεται αν αποφασίσει να αποκαλύψει
τις πληροφορίες του δημόσια.
 
Δικλείδες ασφαλείας εναντίον τιμωρητικών πρακτικών
 
Η  νομοθεσία  απαγορεύει  ρητά  τις  τιμωρητικές  πρακτικές  και  θεσπίζει  δικλείδες
ασφαλείας για την αποτροπή της αναστολής των καθηκόντων, του υποβιβασμού, του
εκφοβισμού του εργαζομένου καθώς και κάθε άλλης μορφής εκδικητικής πρακτικής.
Αυτοί  που  υποβοηθούν  τους  καταγγέλλοντες,  όπως  συνάδελφοι,  συνεργάτες  και
συγγενικά  πρόσωπα,  προστατεύονται  επίσης.
 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος
έχουν πρόσβαση σε ενδελεχή και  ανεξάρτητη πληροφόρηση και  συμβουλές για τις
διαδικασίες και τα ένδικα ή εξωδικαστικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, χωρίς
κόστος, καθώς και νομική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μπορεί επίσης
να παρασχεθεί οικονομική και ψυχολογική στήριξη.
 
Δήλωση
 
Η εισηγήτρια Virginie Rozière (Σοσιαλιστές, Γαλλία) είπε: «Πρόσφατα σκάνδαλα, όπως τα
LuxLeaks, τα Panama Papers και τα Football leaks έχουν βοηθήσει να πέσει φως στην
επισφάλεια  που αντιμετωπίζουν οι  μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος σήμερα.  Στις
παραμονές των ευρωπαϊκών εκλογικών,  το Κοινοβούλιο στέλνει  ηχηρό μήνυμα ότι
εισακούστηκαν οι ανησυχίες των πολιτών και πίεσε για στιβαρά μέτρα που εξασφαλίζουν
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την ασφάλεια όσων αποφασίζουν να μιλήσουν».
 
Επόμενα βήματα
 
Η νομοθεσία πρέπει να εγκριθεί από τους υπουργούς της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα έχουν
έπειτα δύο χρόνια για να συμμορφωθούν με τους κανόνες.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Πρόσφατα σκάνδαλα, από τα LuxLeaks μέχρι τα Panama Papers, έχουν καταδείξει πόσο
σημαντικές είναι οι αποκαλύψεις των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στην ανίχνευση
και  την  πρόληψη  παραβάσεων  της  νομοθεσίας  της  ΕΕ  που  απειλούν  το  δημόσιο
συμφέρον και  την κοινωνική ευμάρεια.  Η έλλειψη αποτελεσματικής προστασίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να επιδράσει αρνητικά στις λειτουργίες των πολιτικών της ΕΕ
σε κάποιο κράτος μέλος, αλλά μπορούν να επηρεάσουν και άλλες χώρες καθώς και την
ΕΕ στο σύνολό της.
 
Προς το παρόν μόνο 10 χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία,
Μάλτα, Ολλανδία, Σλοβακία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) παρέχουν πλήρη νομική
προστασία.  Στις υπόλοιπές χώρες,  η προστασία είναι  είτε μερική,  είτε αφορά μόνο
συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας ή κατηγορίες υπαλλήλων.
 
Μελέτη του 2017 που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολόγισε τις απώλειες
στην ΕΕ από την ελλιπή προστασία για τέτοιου είδους καταγγελίες, στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων μόνο, σε 5.8 έως 9.6 δισ. ευρώ κάθε χρόνο.
 
Σύνδεσμοι
Το κείμενο της συμφωνίας
Φάκελος διαδικασίας
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Virginie Rozière (Σοσιαλιστές, Γαλλία)
Οτπικοακουστικό πακέτο
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - Με μια ματιά (στα αγγλικά)
Protection of whistle-blowers  (10.04.2019)
Άρθρο από το ΕΚ  - Το ΕΚ ζητά την καλύτερη προστασία των μαρτύρων δημοσίου
συμφέροντος
Στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ερωταπαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου (16.04.2019 στις 15.00 τοπική ώρα Γαλλίας)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

Δελτία Τύπου

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

3 I 4

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd_NOhveDeAhURalAKHVEbAnwQFjABegQIChAE&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fattachment%2FIP-18-3441%2Fen%2FFactsheet_on_Whistleblower_Protection.pdf&usg=AOvVaw1Wqm3tkhY5dWFLPGr6WJIL
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8d5955bd-9378-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0398-AM-155-155_EN.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/meps/el/103845.html
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20190416-1500-SPECIAL-UNKN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk
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