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13.5.2015 A8-0141/57 

Изменение  57 

Юлиу Винклер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0141/2015 

Юлиу Винклер 

Система на Съюза за самостоятелно сертифициране на вносители на определени 

полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови 

зони 

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

Предложение за регламент 

Съображение 11 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11а) Съгласно Директива 2014/95/ЕС 

на Европейския парламент и на 

Съвета
1a
 големите предприятия с над 

500 служители са длъжни да 

оповестяват информация за редица 

политики, включително относно 

правата на човека, борбата с 

корупцията и надлежната проверка 

на веригата на доставки. 

В директивата е предвидено 

Комисията да разработи насоки с цел 

да се улесни оповестяването на тази 

информация. Комисията следва да 

обмисли включването в тези насоки 

на показатели за резултатите по 

отношение на отговорното 

снабдяване с полезни изкопаеми и 

метали. 

 __________________ 

 
1а
 2014/95/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 

22 октомври 2014 година за изменение 

на Директива 2013/34/EС по 

отношение на оповестяването на 

нефинансова информация и на 

информация за многообразието от 

страна на някои големи предприятия 
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и групи (OВ L 330, 15.11.2014 г., 

стр. 1). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/58 

Изменение  58 

Юлиу Винклер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0141/2015 

Юлиу Винклер 

Система на Съюза за самостоятелно сертифициране на вносители на определени 

полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови 

зони 

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

Предложение за регламент 

Приложение І a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Приложение Іа 

 Образец на списъка на отговорни 

вносители, посочен в член 3 

 Колона А: Име на вносителя по 

азбучен ред 

 Колона Б: Адрес на вносителя 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/59 

Изменение  59 

Юлиу Винклер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0141/2015 

Юлиу Винклер 

Система на Съюза за самостоятелно сертифициране на вносители на определени 

полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови 

зони 

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

Предложение за регламент 

Приложение IІ – Колона В а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Колона Ва: Вид полезно изкопаемо 

Or. en 

 

 


