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Ochrona sygnalistów: nowe zasady dla UE przyjęte
 

Nowy system ochrony zachęcający do zgłaszania naruszeń prawa UE 
Osoby  zgłaszające  n ieprawid łowości  będą  mogły  wybrać  pomiędzy
sprawozdawczością  wewnętrzną  i  zewnętrzną 
Zabezpieczenia przed odwetem ze strony pracodawców
 

Nowe przepisy UE zapewnią lepszą ochronę osobom ujawniającym informacje uzyskane
podczas działalności zawodowej, dotyczące nielegalnych lub szkodliwych działań.
 
Nowe przepisy przyjęte we wtorek, 591 głosami do 29, przy 33 wstrzymujących się od głosu, już
nieformalnie  uzgodnione  pomiędzy  parlamentarnymi  negocjatorami  oraz  ministrami  UE,
wprowadzają nowe obowiązujące w całej Unii zasady chroniące sygnalistów, zgłaszających
naruszenia prawa UE w wielu dziedzinach, takich jak zamówienia publiczne, usługi finansowe,

Komunikat prasowy
16-04-2019 - 16:05
Nr referencyjny: 20190410IPR37529

Posłowie przyjmują przepisy wzmacniające ochronę sygnalistów w UE ©AP Images/European Union-EP

PL Dział Prasowy, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski - Rzecznik Prasowy: Jaume DUCH GUILLOT
Numer centrali prasowej (32-2) 28 33000

1 I 3



pranie brudnych pieniędzy, bezpieczeństwo produktów i transport, bezpieczeństwo jądrowe,
zdrowie publiczne, ochrona konsumentów i danych osobowych.
 
Bezpieczne kanały ujawniania informacji
 
Aby  zapewnić  bezpieczeństwo  potencjalnych  sygnalistów  oraz  poufność  ujawnianych
informacji,  nowe  przepisy  umożliwiają  im  ujawnianie  informacji  albo  wewnętrznie
zainteresowanemu podmiotowi, albo bezpośrednio właściwym organom krajowym, jak również
odpowiednim instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE.
 
W przypadkach,  w  których  nie  podjęto  odpowiednich  działań  w  odpowiedzi  na  wstępne
sprawozdanie osoby zgłaszającej przypadki nieprawidłowości lub jeżeli  osoba zgłaszająca
uważa, że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla interesu publicznego lub ryzyko odwetu, osoba
taka będzie nadal chroniona, jeżeli zdecyduje się ujawnić informacje publicznie.
 
Ochrona przed odwetem
 
Przepisy wyraźnie zakazują odwetu i wprowadzają zabezpieczenia zapobiegające zawieszeniu,
zdegradowaniu i zastraszeniu osoby zgłaszającej przypadki nieprawidłowości lub stosowania
innych  form  odwetu.  Chronione  są  również  osoby  pomagające  sygnalistom,  takie  jak
współpracownicy  lub  krewni.
 
Państwa członkowskie muszą zapewnić informatorom dostęp do wyczerpujących i niezależnych
informacji  i  porad na temat dostępnych procedur i  środków zaradczych, a także bezpłatną
pomoc prawną w trakcie postępowania. W trakcie postępowania sądowego sygnaliści mogą
również otrzymać wsparcie finansowe i psychologiczne.
 
Ostatnie skandale,  od LuxLeaks po Panama Papers i  Cambridge Analytica,  pokazały,  jak
ważna jest pomoc informatorów w wykrywaniu oraz zapobieganiu naruszeniom prawa UE
szkodliwym dla interesu publicznego i  społeczeństwa.
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Virginie Rozière (S&D, FR)
Tekst porozumienia
Pakiet multimedialny: Ochrona sygnalistów
PE w skrócie: Ochrona sygnalistów na poziomie UE
Nagranie konferencji prasowej (16.04.2019)
Zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne do pobrania
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/103845.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0398-AM-155-155_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608774
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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