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13.5.2015 A8-0141/57 

Amendement  57 

Iuliu Winkler 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Richtlijn 2014/95/EU van het 

Europees Parlement en de Raad
1 bis

 

schrijft voor dat ondernemingen met meer 

dan 500 werknemers informatie moeten 

verstrekken over hun beleid op een aantal 

punten, waaronder mensenrechten, 

bestrijding van corruptie en passende 

zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. 

Deze richtlijn schrijft voor dat de 

Commissie richtsnoeren dient te 

ontwikkelen om het verstrekken van deze 

informatie te faciliteren. De Commissie 

dient te overwegen om in deze 

richtsnoeren prestatie-indicatoren op te 

nemen met betrekking tot het verantwoord 

betrekken van mineralen en metalen. 

 __________________ 

 
1 bis 

Richtlijn 2014/95/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

22 oktober 2014 tot wijziging van 

Richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot 

de bekendmaking van niet-financiële 

informatie en informatie inzake diversiteit 

door bepaalde grote ondernemingen en 

groepen (PB L 330 van 15.11.2014, blz.1) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/58 

Amendement  58 

Iuliu Winkler 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bijlage 1 bis 

 Lijst van verantwoordelijke importeurs als 

bedoeld in artikel 3 

 Kolom A: Naam van importeur (in 

alfabetische volgorde) 

 Kolom B: Adres van importeur 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/59 

Amendement  59 

Iuliu Winkler 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – kolom C bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Kolom C bis: Soort mineraal 

Or. en 

 

 


