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Poprawka  57 

Iuliu Winkler 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/95/UE
1a
 

nakłada na przedsiębiorstwa 

zatrudniające ponad 500 pracowników 

wymóg ujawniania informacji 

dotyczących polityki w określonych 

dziedzinach, w tym w dziedzinie praw 

człowieka, zwalczania korupcji i naleŜytej 

staranności w łańcuchu dostaw. 

Dyrektywa ta przewiduje, Ŝe Komisja 

opracuje wytyczne mające ułatwić 

ujawnianie tych informacji. Komisja 

powinna rozwaŜyć ujęcie w tych 

wytycznych wskaźników efektywności 

dotyczących odpowiedzialnego 

pozyskiwania minerałów i metali. 

 __________________ 

 
1a
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 

2014 r. zmieniająca dyrektywę 

2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania 

informacji niefinansowych i informacji 

dotyczących róŜnorodności przez niektóre 

duŜe jednostki oraz grupy (Dz.U. L 330 z 

15.11.2014, s. 1). 

Or. en 
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Poprawka  58 

Iuliu Winkler 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Załącznik Ia 

 Wzór wykazu odpowiedzialnych 

importerów, o którym mowa w art. 3 

 Kolumna A: Nazwy importerów w 

porządku alfabetycznym 

 Kolumna B: Adres importera 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/59 

Poprawka  59 

Iuliu Winkler 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – kolumna C a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Kolumna Ca: Rodzaj minerału 

Or. en 

 

 


