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13.5.2015 A8-0141/57 

Predlog spremembe  57 

Iuliu Winkler 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Direktiva 2014/95/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta
1a
 od podjetij z več kot 

500 zaposlenimi zahteva razkritje 

informacij o številnih njihovih politikah, 

vključno s politiko na področju človekovih 

pravic, protikorupcijsko politiko in 

politiko potrebne skrbnosti v oskrbovalni 

verigi. Direktiva nalaga Komisiji, da 

pripravi smernice za lažje razkrivanje teh 

informacij. Komisija bi morala razmisliti 

o tem, da v te smernice vključi kazalnike 

uspešnosti za odgovorno pridobivanje 

konfliktnih mineralov in kovin. 

 __________________ 

 1a 
Direktiva 2014/95/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 

2014 o spremembi Direktive 2013/34/EU 

glede razkritja nefinančnih informacij in 

informacij o raznolikosti nekaterih velikih 

podjetij in skupin (UL L 330, 15.11.2014, 

str. 1). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/58 

Predlog spremembe  58 

Iuliu Winkler 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

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

Predlog uredbe 

Priloga I a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Priloga Ia 

 Predloga seznama odgovornih uvoznikov 

iz člena 3 

 Stolpec A: Imena uvoznikov po 

abecednem vrstnem redu 

 Stolpec B: Naslov uvoznika 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/59 

Predlog spremembe  59 

Iuliu Winkler 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

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

Predlog uredbe 

Priloga II – stolpec C a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Stolpec Ca: Vrsta minerala 

Or. en 

 

 


