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Amendamentul 57 

Iuliu Winkler 

în numele Grupului PPE 
 

Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 

provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Directiva 2014/95/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului1a impune întreprinderilor 
mari cu peste 500 de angajați să dezvăluie 
informații cu privire la o serie de politici, 
inclusiv drepturile omului, combaterea 
corupției și diligența necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare. Directiva 
prevede ca Comisia să elaboreze orientări 
pentru a facilita dezvăluirea acestor 
informații. Comisia ar trebui să aibă în 
vedere includerea în aceste orientări a 
unor indicatori de performanță în ceea ce 
privește aprovizionarea responsabilă cu 
minereuri și metale. 

 __________________ 

 1a Directiva 2014/95/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 
octombrie 2014 de modificare a Directivei 
2013/34/UE în ceea ce privește 
prezentarea de informații nefinanciare și 
de informații privind diversitatea de către 
anumite întreprinderi și grupuri mari (JO 
L 330, 15.11.2014, p. 1). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/58 

Amendamentul 58 

Iuliu Winkler 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 
provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 

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

Propunere de regulament 

Anexa I a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Anexa Ia 

 Modelul listei importatorilor responsabili 
menționat la articolul 3 

 Coloana A: Denumirea importatorilor în 
ordine alfabetică 

 Coloana B: Adresa importatorilor 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/59 

Amendamentul 59 

Iuliu Winkler 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 
provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 

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

Propunere de regulament 

Anexa II – coloana Ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Coloana C a: Tipul de minereu 

Or. en 

 

 
 


