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Τροπολογία  57 

Iuliu Winkler 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων µεταλλευµάτων που 

προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11a) Η Οδηγία 2014/95 / ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου απαιτεί από τις εταιρείες µε 
περισσότερους από 500 εργαζοµένους να 
γνωστοποιούν πληροφορίες σχετικά µε 
διάφορες πολιτικές, 
συµπεριλαµβανοµένων των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, της καταπολέµησης της 
διαφθοράς και της δέουσας επιµέλειας 
όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα. Η 
εν λόγω οδηγία προβλέπει ότι η Επιτροπή 
θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραµµές 
προκειµένου να διευκολυνθεί η 
γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την 
εγγραφή των εν λόγω δεικτών επιδόσεων 
όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραµµές 
σχετικά µε την υπεύθυνη προµήθεια 
ορυκτών και µετάλλων. 

 

 __________________ 

 1a  Οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
22ας Οκτωβρίου 2014, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ 
όσον αφορά τη γνωστοποίηση µη 
χρηµατοοικονοµικών και πληροφοριών 
για την ποικιλοµορφία από ορισµένες 
µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους (ΕΕ) L 
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13.5.2015 A8-0141/58 

Τροπολογία  58 

Iuliu Winkler 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων µεταλλευµάτων που 

προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα I α (νέο) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράρτηµα Ia 

 Κατάλογος πλαισίου υπεύθυνων 
εισαγωγέων που αναφέρεται στο άρθρο 3 

 

 Στήλη A: Ονόµατα εισαγωγέων µε 
αλφαβητική σειρά  

 Στήλη B: ∆ιεύθυνση εισαγωγέα 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/59 

Τροπολογία  59 

Iuliu Winkler 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων µεταλλευµάτων που 

προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα II – Στήλη γ α (νέα) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στήλη γ α: Τύπος ορυκτού  

Or. en 

 

 


