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ENTENIMENT  PROVISIONAL  DEL  PARLAMENT  I  EL
CONSELL  EUROPEU  PER  A  L'APROVACIÓ  DE  LA
DIRECTIVA DE LA UNIÓ EUROPEA, SOBRE PROTECCIÓ
DE LES PERSONES DENUNCIANTS D'INFRACCIONS EN
TOT L'ÀMBIT DE LA UNIÓ.

València, 15 de març de 2019

L’11  de  març  de  2019  compromissaris  del  Parlament  Europeu  i  d’els
governs de l'Unió Europea han aconseguit tancar un acord provisional en
relació amb la proposta de Directiva de la Comissió Europea de 23 d'abril
de 2018, sobre la protecció de les persones que denuncien infraccions i
irregularitats,  que permetrà reforçar la seua protecció en l'àmbit de la
Unió.

La nova  normativa europea  estableix  un  sistema de procedimients de
denúncia, tant en el sector públic com en el sector privat, i permet dirigir-
se  a  autoritats  externes  a  l'organització  si  no  es  prenen  les  mesures
oportunes, o existeix perill imminent o manifest per a l'interés públic, o
quan  la  denúncia  als  superiors  dins  de  l'organització  no  faça  efecte
perquè  aquests  poden  estar  en  connivència  amb  els  autors  de  la
infracció.

La  Directiva  protegirà  als  denunciants  i  els  atorgarà  assessorament
jurídic  i  inversió  de la càrrega de  la  prova,  enfront  d'acomiadaments,
degradació  i  altres  formes  de  represàlia,  i  també  en  procediments
judicials, com a conseqüència de denúncies per frau, corrupció,  evasió
fiscal o danys a la salut de les persones i el medi ambient. A més, preveu
la imposició de multes als represaliadors, i  exigeix als Estats membres
que informen els ciutadans sobre els procediments de denúncia i el tipus
de protecció al qual poden acollir-se, havent de designar una autoritat
pública responsable en aquest àmbit.

En breu, el Parlament Europeu i el Consell aprovaran formalment aquest
acord, per el que es preveu que l'aplicació de la Directiva siga exigible en
tots els Estats membres en 2021.

Veure n  ota   de premsa   oficial  
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