
 

AM\1061568PT.doc  PE555.216v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

13.5.2015 A8-0141/57 

Alteração  57 

Iuliu Winkler 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) A Diretiva 2014/95/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho
1-A
 

obriga as empresas com mais de 500 

empregados a divulgarem informações 

sobre determinadas políticas, 

nomeadamente em matéria de direitos 

humanos, luta contra a corrupção e dever 

de diligência nas cadeias de 

aprovisionamento. A referida diretiva 

prevê que a Comissão elabore orientações 

que facilitem a divulgação destas 

informações. A Comissão deve ponderar 

incluir nas referidas orientações 

indicadores de desempenho com respeito 

ao aprovisionamento responsável de 

minerais e metais. 

 __________________ 

 
1-A
 Diretiva 2014/95/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de outubro 

de 2014, que altera a Diretiva 2013/34/UE 

no que se refere à divulgação de 

informações não financeiras e de 

informações sobre a diversidade por parte 

de certas grandes empresas e grupos (JO 

L 330, 15.11.2014, p. 1). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/58 

Alteração  58 

Iuliu Winkler 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

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

Proposta de regulamento 

Anexo I-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Anexo I-A 

 Modelo de lista de importadores 

responsáveis referido no artigo 3.º 

 Coluna A: Nome dos importadores por 

ordem alfabética 

 Coluna B: Endereço do importador 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/59 

Alteração  59 

Iuliu Winkler 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

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

Proposta de regulamento 

Anexo II – coluna C-A (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Coluna C-A: Tipo de mineral 

Or. en 

 

 


