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Pozměňovací návrh 401
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Cílem této směrnice je zajistit, aby 
podniky působící na vnitřním trhu plnily 
své povinnosti v oblasti dodržování 
lidských práv, ochrany životního prostředí 
a zajišťování řádné správy věcí veřejných 
a aby v rámci svých činností a obchodních 
vztahů nevytvářely rizika pro lidská práva, 
životní prostředí a řádnou správu a řízení, 
ani k nim nepřispívaly.

1. Cílem této směrnice je zajistit, aby 
podniky působící na vnitřním trhu plnily 
své povinnosti v oblasti dodržování 
lidských práv a ochrany životního prostředí 
a aby v rámci svých činností a obchodních 
vztahů nevytvářely rizika pro lidská práva 
a životní prostředí, ani k nim nepřispívaly.

Or. fr

Pozměňovací návrh 402
Daniel Buda

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Cílem této směrnice je zajistit, aby 
podniky působící na vnitřním trhu plnily 
své povinnosti v oblasti dodržování 
lidských práv, ochrany životního prostředí 
a zajišťování řádné správy věcí veřejných 
a aby v rámci svých činností a obchodních 
vztahů nevytvářely rizika pro lidská práva, 
životní prostředí a řádnou správu a řízení, 
ani k nim nepřispívaly.

1. Cílem této směrnice je zajistit, aby 
podniky působící na vnitřním trhu plnily 
své povinnosti v oblasti dodržování 
lidských práv a ochrany životního 
prostředí, aby v rámci svých činností a 
obchodních vztahů nevytvářely rizika pro 
lidská práva a životní prostředí, ani k nim 
nepřispívaly.

Or. ro

Pozměňovací návrh 403
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
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Čl. 1 – bod 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Cílem této směrnice je zajistit, aby 
podniky působící na vnitřním trhu plnily 
své povinnosti v oblasti dodržování 
lidských práv, ochrany životního prostředí 
a zajišťování řádné správy věcí veřejných a 
aby v rámci svých činností a obchodních 
vztahů nevytvářely rizika pro lidská práva, 
životní prostředí a řádnou správu a řízení, 
ani k nim nepřispívaly.

1. Cílem této směrnice je zajistit, aby 
podniky působící na vnitřním trhu plnily 
své povinnosti v oblasti dodržování 
lidských práv, ochrany životního prostředí 
a zajišťování řádné správy věcí veřejných a 
aby v rámci svých činností a činností svých 
přímých dodavatelů nevytvářely rizika pro 
lidská práva, životní prostředí a řádnou 
správu a řízení, ani k nim nepřispívaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Cílem této směrnice je zajistit, aby 
podniky působící na vnitřním trhu plnily 
své povinnosti v oblasti dodržování 
lidských práv, ochrany životního prostředí 
a zajišťování řádné správy věcí veřejných 
a aby v rámci svých činností a obchodních 
vztahů nevytvářely rizika pro lidská práva, 
životní prostředí a řádnou správu a řízení, 
ani k nim nepřispívaly.

1. Cílem této směrnice je zajistit, aby 
podniky s ručením omezeným působící na 
vnitřním trhu plnily své povinnosti v 
oblasti dodržování základních práv 
uznaných v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména práv dítěte a 
zákazu dětské práce;

Or. es

Pozměňovací návrh 405
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 1 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Za tímto účelem stanoví minimální vypouští se
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požadavky na zjišťování, prevenci, 
ukončení, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení 
a nápravu rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí a správy a řízení ze 
strany podniků, která mohou tyto činnosti 
představovat. Díky koordinaci záruk na 
ochranu lidských práv, životního prostředí 
a řádné správy věcí veřejných jsou tyto 
požadavky náležité péče zaměřeny na 
zlepšení fungování vnitřního trhu.

Or. es

Pozměňovací návrh 406
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 1 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Za tímto účelem stanoví minimální 
požadavky na zjišťování, prevenci, 
ukončení, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
nápravu rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí a správy a řízení ze 
strany podniků, která mohou tyto činnosti 
představovat. Díky koordinaci záruk na 
ochranu lidských práv, životního prostředí 
a řádné správy věcí veřejných jsou tyto 
požadavky náležité péče zaměřeny na 
zlepšení fungování vnitřního trhu.

Za tímto účelem stanoví minimální 
požadavky na zjišťování, posuzování, 
prevenci, ukončení, zmírňování, sledování, 
vystopování, sdělování, zveřejňování, 
nesení odpovědnosti, řešení a nápravu 
potenciálních nebo skutečných 
nepříznivých dopadů v oblasti lidských 
práv, životního prostředí a správy a řízení 
ze strany podniků, které mohou jejich 
vlastní činnosti, činnosti jejich 
hodnotového řetězce a dalších obchodních 
vztahů představovat. Díky koordinaci 
záruk na ochranu lidských práv, životního 
prostředí a řádné správy věcí veřejných 
jsou tyto požadavky náležité péče 
zaměřeny na zlepšení fungování vnitřního 
trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
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Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 1 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Za tímto účelem stanoví minimální 
požadavky na zjišťování, prevenci, 
ukončení, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení 
rizik v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a správy a řízení ze strany 
podniků, která mohou tyto činnosti 
představovat. Díky koordinaci záruk na 
ochranu lidských práv, životního prostředí 
a řádné správy věcí veřejných jsou tyto 
požadavky náležité péče zaměřeny na 
zlepšení fungování vnitřního trhu.

Za tímto účelem stanoví minimální 
požadavky na zjišťování, prevenci, 
ukončení rizik v oblasti lidských práv a 
životního prostředí ze strany podniků, která 
mohou tyto činnosti představovat. Díky 
koordinaci záruk na ochranu lidských práv 
a životního prostředí jsou tyto požadavky 
náležité péče zaměřeny na zlepšení 
fungování vnitřního trhu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 408
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, József Szájer, Christian 
Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 1 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Za tímto účelem stanoví minimální 
požadavky na zjišťování, prevenci, 
ukončení, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení 
a nápravu rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí a správy a řízení ze 
strany podniků, která mohou tyto činnosti 
představovat. Díky koordinaci záruk na 
ochranu lidských práv, životního prostředí 
a řádné správy věcí veřejných jsou tyto 
požadavky náležité péče zaměřeny na 
zlepšení fungování vnitřního trhu.

Za tímto účelem stanoví minimální 
požadavky na zjišťování, zmírňování a 
sledování rizik v oblasti lidských práv a 
životního prostředí ze strany podniků, která 
mohou tyto činnosti představovat. Díky 
koordinaci záruk na ochranu lidských práv 
a životního prostředí jsou tyto požadavky 
náležité péče zaměřeny na zlepšení 
fungování vnitřního trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 409
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 1 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Za tímto účelem stanoví minimální 
požadavky na zjišťování, prevenci, 
ukončení, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
nápravu rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí a správy a řízení ze 
strany podniků, která mohou tyto činnosti 
představovat. Díky koordinaci záruk na 
ochranu lidských práv, životního prostředí 
a řádné správy věcí veřejných jsou tyto 
požadavky náležité péče zaměřeny na 
zlepšení fungování vnitřního trhu.

Za tímto účelem stanoví minimální 
požadavky na zjišťování, prevenci, 
ukončení, zmírňování, vystopování, 
sledování, zveřejňování, nesení 
odpovědnosti, sdělování, řešení a nápravu 
rizik v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a správy a řízení ze strany 
podniků a dopadů, která mohou tyto 
činnosti představovat. Díky koordinaci 
záruk na ochranu lidských práv, životního 
prostředí a řádné správy věcí veřejných 
jsou tyto požadavky náležité péče 
zaměřeny na zlepšení fungování vnitřního 
trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 1 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Za tímto účelem stanoví minimální 
požadavky na zjišťování, prevenci, 
ukončení, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
nápravu rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí a správy a řízení ze 
strany podniků, která mohou tyto činnosti 
představovat. Díky koordinaci záruk na 
ochranu lidských práv, životního prostředí 
a řádné správy věcí veřejných jsou tyto 
požadavky náležité péče zaměřeny na 
zlepšení fungování vnitřního trhu.

Tato směrnice stanoví povinnosti náležité 
péče v hodnotovém řetězci, zejména pokud 
jde o zjišťování, prevenci, ukončení, 
zmírňování, sledování, zveřejňování, 
nesení odpovědnosti, řešení a nápravu rizik 
v oblasti lidských práv, životního prostředí 
a správy a řízení ze strany podniků, která 
mohou jejich činnosti představovat. Díky 
koordinaci záruk na ochranu lidských práv, 
životního prostředí a řádné správy věcí 
veřejných jsou tyto požadavky náležité 
péče zaměřeny na zlepšení fungování 
vnitřního trhu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 411
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 1 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Za tímto účelem stanoví minimální 
požadavky na zjišťování, prevenci, 
ukončení, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
nápravu rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí a správy a řízení ze 
strany podniků, která mohou tyto činnosti 
představovat. Díky koordinaci záruk na 
ochranu lidských práv, životního prostředí 
a řádné správy věcí veřejných jsou tyto 
požadavky náležité péče zaměřeny na 
zlepšení fungování vnitřního trhu.

Za tímto účelem stanoví minimální 
požadavky na zjišťování, prevenci, 
ukončení, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
nápravu rizik v oblasti porušování lidských 
práv, životního prostředí a správy a řízení 
ze strany podniků, která mohou tyto 
činnosti představovat. Díky koordinaci 
záruk na ochranu lidských práv, životního 
prostředí a řádné správy věcí veřejných 
jsou tyto požadavky náležité péče 
zaměřeny na zlepšení fungování vnitřního 
trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Daniel Buda

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 1 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Za tímto účelem stanoví minimální 
požadavky na zjišťování, prevenci, 
ukončení, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení 
a nápravu rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí a správy a řízení ze 
strany podniků, která mohou tyto činnosti 
představovat. Díky koordinaci záruk na 
ochranu lidských práv, životního prostředí 
a řádné správy věcí veřejných jsou tyto 
požadavky náležité péče zaměřeny na 

Za tímto účelem stanoví minimální 
požadavky na zjišťování, zmírňování a 
sledování rizik v oblasti lidských práv a 
životního prostředí ze strany podniků, která 
mohou tyto činnosti představovat. Díky 
koordinaci záruk na ochranu lidských práv 
a životního prostředí jsou tyto požadavky 
náležité péče zaměřeny na zlepšení 
fungování vnitřního trhu a zároveň 
pomáhají předcházet a omezovat 
roztříštěnost právních předpisů a zvyšovat 
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zlepšení fungování vnitřního trhu. právní jistotu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 413
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, József Szájer

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Cílem této směrnice je dále zajistit, 
aby podniky měly povinnost nést 
odpovědnost za nepříznivé dopady svých 
činností na lidská práva, životní prostředí 
a správu věcí veřejných v celém svém 
hodnotovém řetězci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Cílem této směrnice je dále zajistit, 
aby podniky měly povinnost nést 
odpovědnost za nepříznivé dopady svých 
činností na lidská práva, životní prostředí a 
správu věcí veřejných v celém svém 
hodnotovém řetězci.

2. Cílem této směrnice je dále zajistit, 
aby podniky měly povinnost nést 
odpovědnost a ručit za nepříznivé dopady 
činností na lidská práva, životní prostředí a 
správu věcí veřejných, které způsobují 
nebo k nimž přispívají nebo s nimiž mají 
přímou spojitost v celém svém 
hodnotovém řetězci.

Cílem této směrnice je zajistit přístup ke 
spravedlnosti a přístup k opravným 
prostředkům před soudy členských států 
pro oběti porušování lidských práv a škod 
na životním prostředí, k nimž dochází v 
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hodnotových řetězcích podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 1 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Cílem této směrnice je dále zajistit, 
aby podniky měly povinnost nést 
odpovědnost za nepříznivé dopady svých 
činností na lidská práva, životní prostředí a 
správu věcí veřejných v celém svém 
hodnotovém řetězci.

2. Cílem této směrnice je dále zajistit, 
aby podniky měly povinnost nést 
odpovědnost za nepříznivé dopady svých 
činností na lidská práva, životní prostředí a 
správu věcí veřejných v celém svém 
hodnotovém řetězci, pokud daný podnik 
takové dopady způsobí, přispěje k nim 
nebo je s nimi přímo spojen. Rovněž by 
měla zajistit přístup obětí k opravným 
prostředkům.

Or. de

Pozměňovací návrh 416
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Cílem této směrnice je dále zajistit, 
aby podniky měly povinnost nést 
odpovědnost za nepříznivé dopady svých 
činností na lidská práva, životní prostředí a 
správu věcí veřejných v celém svém 
hodnotovém řetězci.

2. Cílem této směrnice je dále zajistit, 
aby podniky měly povinnost nést 
odpovědnost za nepříznivé dopady svých 
činností na lidská práva, životní prostředí a 
správu věcí veřejných, které způsobují 
nebo k nimž přispívají v celém svém 
hodnotovém řetězci, a jejím cílem je 
zajistit přístup obětí k nápravě škod.

Or. en



AM\1215358CS.docx 11/100 PE658.905v01-00

CS

Pozměňovací návrh 417
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Cílem této směrnice je dále zajistit, 
aby podniky měly povinnost nést 
odpovědnost za nepříznivé dopady svých 
činností na lidská práva, životní prostředí a 
správu věcí veřejných v celém svém 
hodnotovém řetězci.

2. Cílem této směrnice je dále 
umožnit, aby byla vyžadována možná 
odpovědnost podniků za nepříznivé 
dopady jejich činností, které měly pod 
přímou a bezprostřední kontrolou, na 
základní práva. 

Or. es

Pozměňovací návrh 418
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Cílem této směrnice je dále zajistit, 
aby podniky měly povinnost nést 
odpovědnost za nepříznivé dopady svých 
činností na lidská práva, životní prostředí a 
správu věcí veřejných v celém svém 
hodnotovém řetězci.

2. Cílem této směrnice je dále zajistit, 
aby podniky měly povinnost nést 
odpovědnost za nepříznivé dopady svých 
činností na lidská práva a životní prostředí 
v celém svém hodnotovém řetězci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 419
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 3 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Směrnice se uplatní, aniž jsou 
dotčeny další požadavky náležité péče 
stanovené v odvětvových právních 

3. Směrnice stanoví minimální a 
povinné povinnosti náležité péče mezi 
odvětvími a požadavky pro podniky. 
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předpisech Unie, zejména v nařízení (EU) 
č. 995/20108 a nařízení (EU) 2017/8219.

Uplatní se, aniž jsou dotčeny další 
požadavky náležité péče stanovené v 
odvětvových právních předpisech Unie, 
zejména v nařízení (EU) č. 995/20108 a 
nařízení (EU) 2017/8219.

_________________ _________________
8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky (Text 
s významem pro EHP) (Úř. věst. L 295, 
12.11.2010, s. 23).

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky (Text 
s významem pro EHP) (Úř. věst. L 295, 
12.11.2010, s. 23).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, 
kterým se stanoví povinnosti náležité péče 
v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce 
cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata 
pocházejících z oblastí postižených 
konfliktem a vysoce rizikových oblastí 
(Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, 
kterým se stanoví povinnosti náležité péče 
v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce 
cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata 
pocházejících z oblastí postižených 
konfliktem a vysoce rizikových oblastí 
(Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 3 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Směrnice se uplatní, aniž jsou 
dotčeny další požadavky náležité péče 
stanovené v odvětvových právních 
předpisech Unie, zejména v nařízení (EU) 
č. 995/20108 a nařízení (EU) 2017/8219.

3. Směrnice se uplatní, aniž jsou 
dotčeny další požadavky náležité péče 
stanovené v odvětvových právních 
předpisech Unie, zejména v nařízení (EU) 
č. 995/20108 a nařízení (EU) 2017/8219 a v 
dalších budoucích odvětvových právních 
předpisech, které mohou být vypracovány.

_________________ _________________
8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky (Text 

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky (Text 
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s významem pro EHP) (Úř. věst. L 295, 
12.11.2010, s. 23).

s významem pro EHP) (Úř. věst. L 295, 
12.11.2010, s. 23).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, 
kterým se stanoví povinnosti náležité péče 
v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce 
cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata 
pocházejících z oblastí postižených 
konfliktem a vysoce rizikových oblastí 
(Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, 
kterým se stanoví povinnosti náležité péče 
v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce 
cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata 
pocházejících z oblastí postižených 
konfliktem a vysoce rizikových oblastí 
(Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 3 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Směrnice se uplatní, aniž jsou 
dotčeny další požadavky náležité péče 
stanovené v odvětvových právních 
předpisech Unie, zejména v nařízení (EU) 
č. 995/20108 a nařízení (EU) 2017/8219.

3. Směrnice se uplatní, aniž jsou 
dotčeny další požadavky náležité péče 
stanovené v odvětvových právních 
předpisech Unie, zejména v nařízení (EU) 
č. 995/20108 a nařízení (EU) 2017/8219 
nebo v různých již existujících 
vnitrostátních právních předpisech.

_________________ _________________
8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky (Text s 
významem pro EHP) (Úř. věst. L 295, 
12.11.2010, s. 23).

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky (Text s 
významem pro EHP) (Úř. věst. L 295, 
12.11.2010, s. 23).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, 
kterým se stanoví povinnosti náležité péče 
v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce 
cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata 
pocházejících z oblastí postižených 
konfliktem a vysoce rizikových oblastí (Úř. 
věst. L 130, 19.5.2017, s. 1).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, 
kterým se stanoví povinnosti náležité péče 
v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce 
cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata 
pocházejících z oblastí postižených 
konfliktem a vysoce rizikových oblastí (Úř. 
věst. L 130, 19.5.2017, s. 1).
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Or. es

Pozměňovací návrh 422
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 3 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

V případě nepřekonatelné neslučitelnosti 
by se měly použít odvětvové právní 
předpisy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 3 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

V případě nepřekonatelné neslučitelnosti 
by se měly použít odvětvové právní 
předpisy.

V případě nepřekonatelné neslučitelnosti 
by se měly použít právní předpisy, které 
stanoví nejvyšší standardy ochrany 
lidských práv, životního prostředí a správy 
věcí veřejných.

Společnosti by měly především zajistit, aby 
dodržovaly svou hmotněprávní a obecnou 
povinnost náležité péče, tj. přijmout 
veškerá přiměřená opatření s cílem 
předcházet nepříznivým dopadům na 
lidská práva, životní prostředí a správu 
věcí veřejných ve svých hodnotových 
řetězcích a řešit je.

Or. en

Pozměňovací návrh 424
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Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 3 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

V případě nepřekonatelné neslučitelnosti 
by se měly použít odvětvové právní 
předpisy.

V případě nepřekonatelné neslučitelnosti 
by se měly použít vnitrostátní a/nebo 
odvětvové právní předpisy.

Or. es

Pozměňovací návrh 425
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice by neměla bránit 
členským státům v tom, aby zachovaly 
nebo zavedly další obecné nebo odvětvové 
požadavky náležité péče za předpokladu, 
že nebudou bránit účinnému uplatňování 
požadavků náležité péče stanovených v 
této směrnici.

4. Tato směrnice by neměla bránit 
členským státům v tom, aby zachovaly 
nebo zavedly další obecné nebo odvětvové 
požadavky náležité péče.

Or. es

Pozměňovací návrh 426
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice nebrání členským 
státům v tom, aby zachovaly nebo zavedly 
další obecné nebo odvětvové požadavky 
náležité péče za předpokladu, že nebudou 
bránit účinnému uplatňování požadavků 
náležité péče stanovených v této směrnici.

4. Tato směrnice nebrání členským 
státům v tom, aby zachovaly nebo zavedly 
další obecné nebo odvětvové požadavky 
náležité péče za předpokladu, že neoslabí 
povinnost náležité péče stanovenou v této 
směrnici, ani nebudou bránit účinnému 
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uplatňování požadavků náležité péče 
stanovených v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Provádění směrnice by v žádném 
případě nemělo sloužit jako odůvodnění 
snížení obecné úrovně ochrany lidských 
práv nebo životního prostředí. Zejména se 
použije, aniž jsou dotčeny jiné stávající 
rámce odpovědnosti za subdodávky, 
vysílání nebo řetězce.

5. Provádění směrnice by v žádném 
případě nemělo sloužit jako odůvodnění 
snížení obecné úrovně ochrany základních 
práv.

Or. es

Pozměňovací návrh 428
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Provádění směrnice v žádném 
případě neslouží jako odůvodnění snížení 
obecné úrovně ochrany lidských práv nebo 
životního prostředí. Zejména se použije, 
aniž jsou dotčeny jiné stávající rámce 
odpovědnosti za subdodávky, vysílání nebo 
řetězce.

5. Provádění směrnice v žádném 
případě neslouží jako odůvodnění snížení 
obecné úrovně ochrany lidských práv nebo 
životního prostředí. Zejména se použije, 
aniž jsou dotčeny jiné rámce odpovědnosti 
za subdodávky, vysílání nebo řetězce 
zavedené na vnitrostátní, evropské a 
mezinárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
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Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Provádění směrnice v žádném 
případě neslouží jako odůvodnění snížení 
obecné úrovně ochrany lidských práv nebo 
životního prostředí. Zejména se použije, 
aniž jsou dotčeny jiné stávající rámce 
odpovědnosti za subdodávky, vysílání nebo 
řetězce.

5. Provádění směrnice v žádném 
případě neslouží jako odůvodnění snížení 
obecné úrovně ochrany lidských práv nebo 
životního prostředí. Zejména se použije, 
aniž jsou dotčeny jiné platné rámce 
odpovědnosti za subdodávky, vysílání nebo 
řetězce.

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 1 – bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. Tato směrnice se použije, aniž jsou 
dotčeny jiné právní postihy dostupné 
obětem v souvislosti s přístupem k 
opravným prostředkům podle 
vnitrostátních, evropských nebo 
mezinárodních právních předpisů, včetně, 
mimo jiné, přestupkového práva, trestního 
práva, spotřebitelského práva, právních 
předpisů v oblasti ochrany údajů a 
právních předpisů v oblasti životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
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Článek 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 1a
Povinnost náležité péče

Podniky musí postupovat s náležitou péčí, 
pokud jde o potenciální a skutečné 
nepříznivé dopady jejich hodnotových 
řetězců v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a správy věcí veřejných.

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na 
všechny podniky, které se řídí právem 
členského státu nebo jsou usazeny na 
území Unie.

1. Tato směrnice se vztahuje na 
všechny podniky s ručením omezeným, 
které se řídí právem členského státu nebo 
jsou usazeny na území Unie a jež mají více 
než 5 000 pracovníků.

Or. es

Pozměňovací návrh 433
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na 
všechny podniky, které se řídí právem 
členského státu nebo jsou usazeny na 
území Unie.

1. Tato směrnice se vztahuje na 
všechny podniky, které se řídí právem 
členského státu nebo jsou usazeny na 
území Unie ve smyslu čl. 3 odst. 4 
směrnice o účetnictví.
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Or. en

Pozměňovací návrh 434
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Andreas Schwab, 
Sven Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, Markus Ferber, 
Hildegard Bentele, Enikő Győri, Daniel Buda

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na 
všechny podniky, které se řídí právem 
členského státu nebo jsou usazeny na 
území Unie.

1. Tato směrnice se vztahuje na 
podniky s více než 5 000 zaměstnanci, 
které se řídí právem členského státu nebo 
jsou usazeny na území Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na 
všechny podniky, které se řídí právem 
členského státu nebo jsou usazeny na 
území Unie.

1. Tato směrnice se vztahuje na 
všechny podniky s více než 350 
zaměstnanci, které se řídí právem 
členského státu nebo jsou usazeny na 
území Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 436
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na 1. Tato směrnice se vztahuje na velké 
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všechny podniky, které se řídí právem 
členského státu nebo jsou usazeny na 
území Unie.

podniky, které se řídí právem členského 
státu nebo jsou usazeny na území Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. Komise určí vysoce riziková 
odvětví hospodářské činnosti, která mají 
významný dopad na otázky lidských práv, 
životního prostředí a řádné správy věcí 
veřejných, s cílem zahrnout malé a střední 
podniky v těchto odvětvích do oblasti 
působnosti této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Vztahuje se rovněž na podniky s 
ručením omezeným, které se řídí právem 
třetí země a nejsou usazeny na území Unie, 
pokud prodávají zboží nebo poskytují 
služby na vnitřním trhu. Podnik, který se 
řídí právem třetí země a není usazen na 
území Unie, dodržuje tuto směrnici, pokud 
splňuje požadavky náležité péče stanovené 
v této směrnici, jak jsou provedeny v 
právních předpisech členského státu, v 
němž působí.

2. Vztahuje se rovněž na podniky s 
ručením omezeným, které se řídí právem 
třetí země a nejsou usazeny na území Unie, 
pokud prodávají zboží nebo poskytují 
služby na vnitřním trhu, a zejména na 
technologické podniky a podniky 
obchodující na internetu. Podnik, který se 
řídí právem třetí země a není usazen na 
území Unie, dodržuje tuto směrnici, pokud 
splňuje požadavky náležité péče stanovené 
v této směrnici, jak jsou provedeny v 
právních předpisech členského státu, v 
němž působí. Tyto podniky si mohou zvolit 
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vnitrostátní právní úpravu, která jim lépe 
vyhovuje, pokud působí ve dvou nebo více 
členských státech Unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 439
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Vztahuje se rovněž na podniky s 
ručením omezeným, které se řídí právem 
třetí země a nejsou usazeny na území Unie, 
pokud prodávají zboží nebo poskytují 
služby na vnitřním trhu. Podnik, který se 
řídí právem třetí země a není usazen na 
území Unie, dodržuje tuto směrnici, pokud 
splňuje požadavky náležité péče stanovené 
v této směrnici, jak jsou provedeny v 
právních předpisech členského státu, v 
němž působí.

2. Vztahuje se rovněž na podniky, 
které se řídí právem třetí země a nejsou 
usazeny na území Unie, pokud prodávají 
zboží nebo poskytují služby na vnitřním 
trhu. Podnik, který se řídí právem třetí 
země a není usazen na území Unie splňuje 
požadavky náležité péče stanovené v této 
směrnici, jak jsou provedeny v právních 
předpisech členského státu, v němž působí. 
Měl by podléhat režimům 
občanskoprávní, trestní a správní 
odpovědnosti stanoveným touto směrnicí, 
jak jsou provedeny v právních předpisech 
členského státu, v němž působí.

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Vztahuje se rovněž na podniky s 
ručením omezeným, které se řídí právem 
třetí země a nejsou usazeny na území Unie, 
pokud prodávají zboží nebo poskytují 
služby na vnitřním trhu. Podnik, který se 
řídí právem třetí země a není usazen na 

2. Vztahuje se rovněž na podniky, 
které se řídí právem třetí země a nejsou 
usazeny na území Unie, pokud prodávají 
zboží nebo poskytují služby na vnitřním 
trhu. Podnik, který se řídí právem třetí 
země a není usazen na území Unie splňuje 
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území Unie, dodržuje tuto směrnici, pokud 
splňuje požadavky náležité péče stanovené 
v této směrnici, jak jsou provedeny v 
právních předpisech členského státu, v 
němž působí.

požadavky náležité péče stanovené v této 
směrnici, jak jsou provedeny v právních 
předpisech členského státu, v němž působí. 
Měl by podléhat režimům 
občanskoprávní, trestní a správní 
odpovědnosti stanoveným touto směrnicí, 
jak jsou provedeny v právních předpisech 
členského státu, v němž působí.

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Vztahuje se rovněž na podniky s 
ručením omezeným, které se řídí právem 
třetí země a nejsou usazeny na území Unie, 
pokud prodávají zboží nebo poskytují 
služby na vnitřním trhu. Podnik, který se 
řídí právem třetí země a není usazen na 
území Unie, dodržuje tuto směrnici, pokud 
splňuje požadavky náležité péče stanovené 
v této směrnici, jak jsou provedeny v 
právních předpisech členského státu, v 
němž působí.

2. Vztahuje se rovněž na velké 
podniky s ručením omezeným, které se řídí 
právem třetí země a nejsou usazeny na 
území Unie, pokud prodávají zboží nebo 
poskytují služby na vnitřním trhu. Velký 
podnik, který se řídí právem třetí země a 
není usazen na území Unie, dodržuje tuto 
směrnici, pokud splňuje požadavky 
náležité péče stanovené v této směrnici, jak 
jsou provedeny v právních předpisech 
členského státu, v němž působí.

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 2 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Vztahuje se rovněž na podniky s 
ručením omezeným, které se řídí právem 
třetí země a nejsou usazeny na území Unie, 
pokud prodávají zboží nebo poskytují 

2. Vztahuje se rovněž na podniky, 
které se řídí právem třetí země a nejsou 
usazeny na území Unie, pokud prodávají 
zboží nebo poskytují služby na vnitřním 
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služby na vnitřním trhu. Podnik, který se 
řídí právem třetí země a není usazen na 
území Unie, dodržuje tuto směrnici, pokud 
splňuje požadavky náležité péče stanovené 
v této směrnici, jak jsou provedeny v 
právních předpisech členského státu, v 
němž působí.

trhu. Podnik, který se řídí právem třetí 
země a není usazen na území Unie, 
dodržuje tuto směrnici, pokud splňuje 
požadavky náležité péče stanovené v této 
směrnici, jak jsou provedeny v právních 
předpisech členského státu, v němž působí.

Or. de

Pozměňovací návrh 443
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Vztahuje se rovněž na podniky s 
ručením omezeným, které se řídí právem 
třetí země a nejsou usazeny na území Unie, 
pokud prodávají zboží nebo poskytují 
služby na vnitřním trhu. Podnik, který se 
řídí právem třetí země a není usazen na 
území Unie, dodržuje tuto směrnici, pokud 
splňuje požadavky náležité péče stanovené 
v této směrnici, jak jsou provedeny v 
právních předpisech členského státu, v 
němž působí.

2. Vztahuje se rovněž na podniky, 
které se řídí právem třetí země a nejsou 
usazeny na území Unie, pokud prodávají 
zboží nebo poskytují služby na vnitřním 
trhu. Podnik, který se řídí právem třetí 
země a není usazen na území Unie, 
dodržuje tuto směrnici, pokud splňuje 
požadavky náležité péče stanovené v této 
směrnici, jak jsou provedeny v právních 
předpisech členského státu, v němž působí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 444
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Vztahuje se rovněž na podniky s 
ručením omezeným, které se řídí právem 
třetí země a nejsou usazeny na území Unie, 
pokud prodávají zboží nebo poskytují 
služby na vnitřním trhu. Podnik, který se 

2. Vztahuje se rovněž na podniky, 
které se řídí právem třetí země a nejsou 
usazeny na území Unie, pokud prodávají 
zboží nebo poskytují služby na vnitřním 
trhu. Podnik, který se řídí právem třetí 
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řídí právem třetí země a není usazen na 
území Unie, dodržuje tuto směrnici, pokud 
splňuje požadavky náležité péče stanovené 
v této směrnici, jak jsou provedeny v 
právních předpisech členského státu, v 
němž působí.

země a není usazen na území Unie, 
dodržuje tuto směrnici, pokud splňuje 
požadavky náležité péče stanovené v této 
směrnici, jak jsou provedeny v právních 
předpisech členského státu, v němž působí.

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou 
mikropodniky ve smyslu směrnice 
2013/34/EU vyjmout z plnění povinností 
stanovených v této směrnici.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Daniel Buda

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou 
mikropodniky ve smyslu směrnice 
2013/34/EU vyjmout z plnění povinností 
stanovených v této směrnici.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara
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Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou 
mikropodniky ve smyslu směrnice 
2013/34/EU vyjmout z plnění povinností 
stanovených v této směrnici.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou mikropodniky 
ve smyslu směrnice 2013/34/EU vyjmout z 
plnění povinností stanovených v této 
směrnici.

3. Aniž by byly dotčeny výsady, 
výjimky a bonusy, které mohou na 
vnitrostátní úrovni stanovit členské státy, 
tato směrnice se v žádném případě 
neuplatní na malé a střední podniky, 
mikropodniky a na osoby samostatně 
výdělečně činné.

Or. es

Pozměňovací návrh 449
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 2 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou mikropodniky 
ve smyslu směrnice 2013/34/EU vyjmout z 
plnění povinností stanovených v této 
směrnici.

3. Členské státy mohou požadavky 
této směrnice přizpůsobit zvláštním 
podmínkám mikropodniků ve smyslu 
směrnice 2013/34/EU.

Or. de
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Pozměňovací návrh 450
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou mikropodniky 
ve smyslu směrnice 2013/34/EU vyjmout z 
plnění povinností stanovených v této 
směrnici.

3. Malí podnikatelé a malé a střední 
podniky, jako mikropodniky ve smyslu 
směrnice 2013/34/EU jsou vyjmuti z plnění 
povinností stanovených v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou mikropodniky 
ve smyslu směrnice 2013/34/EU vyjmout z 
plnění povinností stanovených v této 
směrnici.

3. Mikropodniky ve smyslu směrnice 
2013/34/EU jsou vyňaty z plnění 
povinností stanovených v této směrnici.

Or. fr

Pozměňovací návrh 452
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 2 – bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. Tato směrnice se vztahuje také na 
sdružení, nadace a nevládní organizace, 
které dostávají jakýkoli druh podpory, 
příspěvku nebo grantu z evropských, 
vnitrostátních, regionálních nebo 
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místních fondů bez omezení částky.

Or. es

Pozměňovací návrh 453
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „náležitou péčí“ proces zavedený 
podnikem, jehož účelem je zjišťování, 
ukončení, prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
náprava rizik pro lidská práva, včetně 
sociálních a pracovních práv, životní 
prostředí, mimo jiné prostřednictvím 
změny klimatu, a pro správu a řízení, 
způsobených jak vlastními provozními 
činnostmi, tak v rámci obchodních vztahů,

- „povinností náležité péče“ 
povinnost podniku přijmout veškerá 
přiměřená opatření k tomu, aby zamezil 
nepříznivým dopadům na lidská práva a 
životní prostředí, a pokud k nim dojde, aby 
tyto nepříznivé dopady náležitě řešil. 
Výkon povinnosti náležité péče znamená 
zjišťování, posouzení, prevenci, ukončení, 
zmírňování, sledování, vystopování, 
sdělování, zveřejňování, nesení 
odpovědnosti, řešení a náprava 
potenciálních a skutečných nepříznivých 
dopadů na lidská práva, včetně sociálních 
a pracovních práv, životní prostředí, mimo 
jiné příspěvku ke změně klimatu, a správu 
a řízenív rámci svých vlastních provozních 
činností, svého hodnotového řetězce a 
jiných obchodních vztahů,

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „náležitou péčí“ proces zavedený - „náležitou péčí“ zaprvé povinnost 
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podnikem, jehož účelem je zjišťování, 
ukončení, prevence, zmírňování, 
sledování, zveřejňování, nesení 
odpovědnosti, řešení a náprava rizik pro 
lidská práva, včetně sociálních a 
pracovních práv, životní prostředí, mimo 
jiné prostřednictvím změny klimatu, a pro 
správu a řízení, způsobených jak vlastními 
provozními činnostmi, tak v rámci 
obchodních vztahů,

prostředků a za druhé obchodní proces, 
který tomuto podniku ukládá povinnost 
přijmout přiměřená opatření pro 
zjišťování, zmírňování a sledování rizik, 
která pro lidská práva a životní prostředí 
představují vlastní provozní činnosti a 
činnosti v rámci jejich přímých 
obchodních vztahů,

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „náležitou péčí“ proces zavedený 
podnikem, jehož účelem je zjišťování, 
ukončení, prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
náprava rizik pro lidská práva, včetně 
sociálních a pracovních práv, životní 
prostředí, mimo jiné prostřednictvím 
změny klimatu, a pro správu a řízení, 
způsobených jak vlastními provozními 
činnostmi, tak  v rámci obchodních 
vztahů,

- „náležitou péčí“ proces zavedený 
podnikem, jehož účelem je zjišťování, 
ukončení, prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
náprava rizik pro lidská práva, životní 
prostředí a pro správu a řízení, 
způsobených jak vlastními provozními 
činnostmi, tak činnostmi přímých 
dodavatelů,

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Čl. 3 – bod 1 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „náležitou péčí“ proces zavedený 
podnikem, jehož účelem je zjišťování, 

- „náležitou péčí“ proces zavedený 
podnikem, jehož účelem je zjišťování, 
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ukončení, prevence, zmírňování, 
sledování, zveřejňování, nesení 
odpovědnosti, řešení a náprava rizik pro 
lidská práva, včetně sociálních a 
pracovních práv, životní prostředí, mimo 
jiné prostřednictvím změny klimatu, a pro 
správu a řízení, způsobených jak vlastními 
provozními činnostmi, tak v rámci 
obchodních vztahů,

prevence a ukončení, nesení odpovědnosti 
a náprava rizik pro lidská práva, včetně 
sociálních a pracovních práv a životní 
prostředí, mimo jiné prostřednictvím 
změny klimatu, a pro správu a řízení, 
způsobených jak vlastními provozními 
činnostmi, tak v rámci obchodních vztahů,

Or. fr

Pozměňovací návrh 457
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „náležitou péčí“ proces zavedený 
podnikem, jehož účelem je zjišťování, 
ukončení, prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
náprava rizik pro lidská práva, včetně 
sociálních a pracovních práv, životní 
prostředí, mimo jiné prostřednictvím 
změny klimatu, a pro správu a řízení, 
způsobených jak vlastními provozními 
činnostmi, tak v rámci obchodních vztahů,

- „náležitou péčí“ proces zavedený 
podnikem, jehož účelem je zjišťování, 
ukončení, prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
náprava rizik pro lidská práva, včetně 
sociálních, odborových a pracovních práv, 
životní prostředí, mimo jiné 
prostřednictvím změny klimatu, a pro 
správu a řízení, způsobených jak vlastními 
provozními činnostmi, tak v rámci 
obchodních vztahů,

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– „náležitou péčí“ proces zavedený 
podnikem, jehož účelem je zjišťování, 
ukončení, prevence, zmírňování, sledování, 

– „náležitou péčí“ proces zavedený 
podnikem, jehož účelem je zjišťování, 
ukončení, prevence, zmírňování, sledování, 
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zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
náprava rizik pro lidská práva, včetně 
sociálních a pracovních práv, životní 
prostředí, mimo jiné prostřednictvím 
změny klimatu, a pro správu a řízení, 
způsobených jak vlastními provozními 
činnostmi, tak v rámci obchodních vztahů,

zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
náprava rizik pro základní práva uznaná v 
Listině základních práv Evropské unie, 
zejména práva dítěte a zákaz dětské práce.

Or. es

Pozměňovací návrh 459
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „náležitou péčí“ proces zavedený 
podnikem, jehož účelem je zjišťování, 
ukončení, prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
náprava rizik pro lidská práva, včetně 
sociálních a pracovních práv, životní 
prostředí, mimo jiné prostřednictvím 
změny klimatu, a pro správu a řízení, 
způsobených jak vlastními provozními 
činnostmi, tak v rámci obchodních vztahů,

- „náležitou péčí“ proces zavedený 
podnikem, jehož účelem je zjišťování, 
ukončení, prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
náprava rizik pro lidská práva, včetně 
sociálních a pracovních práv, životní 
prostředí, mimo jiné prostřednictvím 
změny klimatu, a pro řádnou správu věcí 
veřejných, způsobených jak vlastními 
provozními činnostmi, tak v rámci 
obchodních vztahů,

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– „ovládáním“ se rozumí vlastnictví 
nebo schopnost vykonávat rozhodující vliv 
na podnik na základě práv, smluv nebo 
jiných prostředků, a to jednotlivě nebo ve 
spojení a s přihlédnutím ke skutkovým 
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a právním okolnostem.

Or. de

Pozměňovací návrh 461
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „velkým podnikem“ podle definice 
v čl. 3 odst. 4 směrnice o účetnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „zúčastněnými stranami“ 
jednotlivci a skupiny jednotlivců, jejichž 
práva nebo zájmy mohou být dotčeny 
riziky v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a řádné správy věcí veřejných, 
která představuje podnik nebo které 
představují jeho obchodní vztahy, jakož i 
organizace, jejichž statutárním účelem je 
obrana lidských práv, včetně sociálních a 
pracovních práv, životního prostředí a 
řádné správy věcí veřejných, a zahrnují 
mimo jiné pracovníky a jejich zástupce, 
místní společenství, původní obyvatelstvo, 
občanská sdružení, odbory, organizace 
občanské společnosti a akcionáře 
podniků,

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 463
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Čl. 3 – bod 1 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „zúčastněnými stranami“ 
jednotlivci a skupiny jednotlivců, jejichž 
práva nebo zájmy mohou být dotčeny 
riziky v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a řádné správy věcí veřejných, 
která představuje podnik nebo které 
představují jeho obchodní vztahy, jakož i 
organizace, jejichž statutárním účelem je 
obrana lidských práv, včetně sociálních a 
pracovních práv, životního prostředí a 
řádné správy věcí veřejných, a zahrnují 
mimo jiné pracovníky a jejich zástupce, 
místní společenství, původní obyvatelstvo, 
občanská sdružení, odbory, organizace 
občanské společnosti a akcionáře podniků,

- „zúčastněnými stranami“ 
jednotlivci a skupiny jednotlivců, jejichž 
práva nebo zájmy jsou přímo dotčeny 
riziky v oblasti lidských práv a, životního 
prostředí, které představuje podnik nebo 
které představují jeho obchodní vztahy, 
což zahrnuje zástupce pracovníků, odbory 
a akcionáře podniků,

Or. fr

Pozměňovací návrh 464
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „zúčastněnými stranami“ 
jednotlivci a skupiny jednotlivců, jejichž 
práva nebo zájmy mohou být dotčeny 
riziky v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a řádné správy věcí veřejných, 
která představuje podnik nebo které 
představují jeho obchodní vztahy, jakož i 
organizace, jejichž statutárním účelem je 
obrana lidských práv, včetně sociálních a 
pracovních práv, životního prostředí a 
řádné správy věcí veřejných, a zahrnují 
mimo jiné pracovníky a jejich zástupce, 

- „zúčastněnými stranami“ 
jednotlivci a skupiny jednotlivců, kteří 
mají přímý zájem na přijetí právních 
opatření v souvislosti s riziky v oblasti 
lidských práv a životního prostředí, která 
představuje podnik nebo jeho přímé 
smluvní obchodní vztahy,
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místní společenství, původní obyvatelstvo, 
občanská sdružení, odbory, organizace 
občanské společnosti a akcionáře 
podniků,

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– „zúčastněnými stranami“ 
jednotlivci a skupiny jednotlivců, jejichž 
práva nebo zájmy mohou být dotčeny 
riziky v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a řádné správy věcí veřejných, 
která představuje podnik nebo které 
představují jeho obchodní vztahy, jakož i 
organizace, jejichž statutárním účelem je 
obrana lidských práv, včetně sociálních a 
pracovních práv, životního prostředí a 
řádné správy věcí veřejných, a zahrnují 
mimo jiné pracovníky a jejich zástupce, 
místní společenství, původní obyvatelstvo, 
občanská sdružení, odbory, organizace 
občanské společnosti a akcionáře 
podniků,

– „zúčastněnými stranami“ 
jednotlivci a skupiny jednotlivců, jejichž 
práva nebo zájmy mohou být dotčeny 
riziky v oblasti základních práv, která 
představuje podnik nebo které představují 
jeho obchodní vztahy. Zájem, kterého se 
dovolává zúčastněná strana, výjimečně 
včetně odborových organizací, by měl být 
přímý a legitimní.

Or. es

Pozměňovací návrh 466
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „zúčastněnými stranami“ 
jednotlivci a skupiny jednotlivců, jejichž 
práva nebo zájmy mohou být dotčeny 

- „zúčastněnými stranami“ 
jednotlivci, organizace občanské 
společnosti a skupiny jednotlivců, jejichž 
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riziky v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a řádné správy věcí veřejných, 
která představuje podnik nebo které 
představují jeho obchodní vztahy, jakož i 
organizace, jejichž statutárním účelem je 
obrana lidských práv, včetně sociálních a 
pracovních práv, životního prostředí a 
řádné správy věcí veřejných, a zahrnují 
mimo jiné pracovníky a jejich zástupce, 
místní společenství, původní obyvatelstvo, 
občanská sdružení, odbory, organizace 
občanské společnosti a akcionáře podniků,

práva nebo zájmy mohou být dotčeny 
potenciálními nebo skutečnými 
nepříznivými dopady v oblasti lidských 
práv, životního prostředí a řádné správy 
věcí veřejných, která představuje podnik 
nebo které představují jeho obchodní 
vztahy, jakož i organizace, jejichž 
statutárním účelem je obrana lidských 
práv, včetně sociálních a pracovních práv, 
životního prostředí a řádné správy věcí 
veřejných. Ty mohou mimo jiné zahrnovat 
pracovníky a jejich zástupce, místní 
společenství, původní obyvatelstvo, 
občanská sdružení, odbory, organizace 
občanské společnosti a akcionáře podniků,

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „zúčastněnými stranami“ 
jednotlivci a skupiny jednotlivců, jejichž 
práva nebo zájmy mohou být dotčeny 
riziky v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a řádné správy věcí veřejných, 
která představuje podnik nebo které 
představují jeho obchodní vztahy, jakož i 
organizace, jejichž statutárním účelem je 
obrana lidských práv, včetně sociálních a 
pracovních práv, životního prostředí a 
řádné správy věcí veřejných, a zahrnují 
mimo jiné pracovníky a jejich zástupce, 
místní společenství, původní obyvatelstvo, 
občanská sdružení, odbory, organizace 
občanské společnosti a akcionáře podniků,

- „zúčastněnými stranami“ 
jednotlivci a skupiny jednotlivců, jejichž 
práva nebo zájmy mohou být dotčeny 
riziky v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a řádné správy věcí veřejných, 
která představuje podnik nebo které 
představují jeho obchodní vztahy, jakož i 
organizace, jejichž statutárním účelem je 
obrana lidských práv, včetně sociálních a 
pracovních práv, životního prostředí a 
řádné správy věcí veřejných, a zahrnují 
mimo jiné pracovníky a jejich zástupce, 
místní společenství, děti, původní 
obyvatelstvo, občanská sdružení, odbory, 
organizace občanské společnosti a 
akcionáře podniků,

Or. en
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Pozměňovací návrh 468
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „zúčastněnými stranami“ 
jednotlivci a skupiny jednotlivců, jejichž 
práva nebo zájmy mohou být dotčeny 
riziky v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a řádné správy věcí veřejných, 
která představuje podnik nebo které 
představují jeho obchodní vztahy, jakož i 
organizace, jejichž statutárním účelem je 
obrana lidských práv, včetně sociálních a 
pracovních práv, životního prostředí a 
řádné správy věcí veřejných, a zahrnují 
mimo jiné pracovníky a jejich zástupce, 
místní společenství, původní obyvatelstvo, 
občanská sdružení, odbory, organizace 
občanské společnosti a akcionáře podniků,

- „zúčastněnými stranami“ 
jednotlivci a skupiny jednotlivců, jejichž 
práva nebo zájmy mohou být dotčeny 
dopady v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a řádné správy věcí veřejných, 
která představuje podnik nebo které 
představují jeho obchodní vztahy, jakož i 
organizace, jejichž statutárním účelem je 
obrana lidských práv, včetně sociálních a 
pracovních práv, životního prostředí a 
řádné správy věcí veřejných, a zahrnují 
mimo jiné pracovníky a jejich zástupce, 
místní společenství, původní obyvatelstvo, 
občanská sdružení, odbory, organizace 
občanské společnosti a akcionáře podniků,

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „primárními zúčastněnými 
stranami“ zúčastněné strany, které se 
podílejí na hospodářských transakcích s 
podnikem, včetně zaměstnanců a jejich 
zastupujících orgánů, společenství, 
akcionářů, dodavatelů, věřitelů, investorů, 
vlád, zákazníků, vlastníků a finančních 
subjektů,

Or. en
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Pozměňovací návrh 470
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2 b (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „sekundárními zúčastněnými 
stranami“ zúčastněné strany, které se 
přímo nepodílejí na hospodářských 
transakcích s podnikem, ale mohou být 
jeho činností dotčeny, včetně odborových 
svazů, obchodních skupin a nevládních 
organizací,

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „obchodními vztahy“ síť vztahů 
podniku s obchodními partnery a jinými 
subjekty v celém jeho hodnotovém řetězci 
a jakýmikoli jinými nestátními nebo 
státními subjekty, které jsou přímo 
spojeny s obchodními činnostmi, výrobky 
nebo službami tohoto podniku,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Jorge Buxadé Villalba, Enikő 
Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „obchodními vztahy“ síť vztahů 
podniku s obchodními partnery a jinými 
subjekty v celém jeho hodnotovém řetězci 
a jakýmikoli jinými nestátními nebo 
státními subjekty, které jsou přímo 
spojeny s obchodními činnostmi, výrobky 
nebo službami tohoto podniku,

- „přímými smluvními obchodními 
vztahy“ síť vztahů podniku s obchodními 
partnery v prvním stupni jeho 
dodavatelského řetězce nacházejícího se 
mimo EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „obchodními vztahy“ síť vztahů 
podniku s obchodními partnery a jinými 
subjekty v celém jeho hodnotovém řetězci 
a jakýmikoli jinými nestátními nebo 
státními subjekty, které jsou přímo spojeny 
s obchodními činnostmi, výrobky nebo 
službami tohoto podniku,

- „obchodními vztahy“ všechny 
subjekty celého hodnotového 
řetězce podniku, včetně dodavatelů a 
subdodavatelů, které jsou přímo nebo 
nepřímo spojeny s obchodními činnostmi, 
výrobky nebo službami tohoto podniku,

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– „obchodními vztahy“ síť vztahů 
podniku s obchodními partnery a jinými 
subjekty v celém jeho hodnotovém řetězci 
a jakýmikoli jinými nestátními nebo 
státními subjekty, které jsou přímo spojeny 
s obchodními činnostmi, výrobky nebo 
službami tohoto podniku,

– „obchodními vztahy“ síť vztahů 
podniku s přímými obchodními partnery a 
jinými subjekty a jakýmikoli jinými 
nestátními nebo státními subjekty, které 
jsou přímo spojeny s obchodními 
činnostmi, výrobky nebo službami tohoto 
podniku,
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Or. es

Pozměňovací návrh 475
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „obchodními vztahy“ síť vztahů 
podniku s obchodními partnery a jinými 
subjekty v celém jeho hodnotovém řetězci 
a jakýmikoli jinými nestátními nebo 
státními subjekty, které jsou přímo spojeny 
s obchodními činnostmi, výrobky nebo 
službami tohoto podniku,

- „obchodními vztahy“ dceřiné 
společnosti a obchodní vztahy podniku v 
celém jeho hodnotovém řetězci, včetně 
dodavatelů a subdodavatelů, které jsou 
přímo nebo nepřímo spojeny s obchodními 
činnostmi, výrobky nebo službami tohoto 
podniku,

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „dodavatelem“ veškeré obchodní 
vztahy, které poskytují podniku nějaký 
výrobek nebo službu, ať už přímo, nebo 
nepřímo.

- „dodavatelem“ veškeré obchodní 
vztahy, které poskytují podniku nějaký 
výrobek, část výrobku nebo službu, ať už 
přímo, nebo nepřímo.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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- „dodavatelem“ veškeré obchodní 
vztahy, které poskytují podniku nějaký 
výrobek nebo službu, ať už přímo, nebo 
nepřímo.

- „dodavatelem“ veškeré podniky, 
které poskytují podniku přímo nějaký 
výrobek nebo službu v rámci obchodního 
vztahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „subdodavatelem“ veškeré 
obchodní vztahy, které pro podnik zajišťují 
službu nebo činnosti nezbytné pro výkon 
provozních činností jiného podniku,

- „subdodavatelem“ veškeré 
obchodní vztahy, které pro podnik zajišťují 
službu nebo činnosti, které přispívají k 
výkonu provozních činností podniku,

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Jorge Buxadé Villalba, Enikő 
Győri, Daniel Buda, József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „hodnotovým řetězcem“ veškeré 
činnosti, provozní činnosti, obchodní 
vztahy a investiční řetězce podniku v EU 
nebo mimo ni. Hodnotový řetězec 
zahrnuje subjekty, s nimiž má podnik 
přímé nebo nepřímé obchodní vztahy – 
předcházející i následné –, které buď a) 
dodávají výrobky nebo služby, jež se 
podílejí na vlastních výrobcích nebo 
službách podniku, nebo b) přijímají 
výrobky nebo služby od podniku,

- „první úrovní dodavatelského 
řetězce mimo EU“ výchozí síť vyznačující 
se přímými smluvními obchodními vztahy 
mezi společností a jejími dodavateli 
nacházejícími se mimo EU za účelem 
výroby a distribuce konkrétního produktu 
konečnému kupujícímu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 480
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– „hodnotovým řetězcem“ veškeré 
činnosti, provozní činnosti, obchodní 
vztahy a investiční řetězce podniku v EU 
nebo mimo ni. Hodnotový řetězec zahrnuje 
subjekty, s nimiž má podnik přímé nebo 
nepřímé obchodní vztahy – předcházející i 
následné –, které buď a) dodávají výrobky 
nebo služby, jež se podílejí na vlastních 
výrobcích nebo službách podniku, nebo b) 
přijímají výrobky nebo služby od podniku,

– „hodnotovým řetězcem“ veškeré 
činnosti, provozní činnosti, obchodní 
vztahy a investiční řetězce podniku v EU 
nebo mimo ni. Hodnotový řetězec zahrnuje 
subjekty, s nimiž má podnik přímé 
obchodní vztahy – předcházející i následné 
–, které dodávají výrobky nebo služby, jež 
se podílejí na vlastních výrobcích nebo 
službách podniku,

Or. es

Pozměňovací návrh 481
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „hodnotovým řetězcem“ veškeré 
činnosti, provozní činnosti, obchodní 
vztahy a investiční řetězce podniku v EU 
nebo mimo ni. Hodnotový řetězec zahrnuje 
subjekty, s nimiž má podnik přímé nebo 
nepřímé obchodní vztahy – předcházející i 
následné –, které buď a) dodávají výrobky 
nebo služby, jež se podílejí na vlastních 
výrobcích nebo službách podniku, nebo b) 
přijímají výrobky nebo služby od podniku,

- „hodnotovým řetězcem“ veškeré 
činnosti, provozní činnosti, včetně 
finančních operací,obchodní vztahy a 
investiční řetězce podniku v EU nebo 
mimo ni. Hodnotový řetězec zahrnuje 
subjekty, s nimiž má podnik přímé nebo 
nepřímé obchodní vztahy – předcházející i 
následné –, které buď a) dodávají výrobky 
nebo služby, jež se podílejí na vlastních 
výrobcích nebo službách podniku, nebo b) 
přijímají výrobky nebo služby od podniku,

Or. en
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Pozměňovací návrh 482
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „hodnotovým řetězcem“ veškeré 
činnosti, provozní činnosti, obchodní 
vztahy a investiční řetězce podniku v EU 
nebo mimo ni. Hodnotový řetězec zahrnuje 
subjekty, s nimiž má podnik přímé nebo 
nepřímé obchodní vztahy – předcházející i 
následné –, které buď a) dodávají výrobky 
nebo služby, jež se podílejí na vlastních 
výrobcích nebo službách podniku, nebo b) 
přijímají výrobky nebo služby od podniku,

- „hodnotovým řetězcem“ veškeré 
činnosti, provozní činnosti, obchodní 
vztahy a investiční řetězce podniku v EU 
nebo mimo ni. Hodnotový řetězec zahrnuje 
subjekty, s nimiž má podnik přímé nebo 
nepřímé obchodní vztahy – předcházející i 
následné –, které buď a) dodávají výrobky, 
části výrobků nebo služby, jež se podílejí 
na vlastních výrobcích nebo službách 
podniku, nebo b) přijímají výrobky nebo 
služby od podniku,

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem“ potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad na jednotlivce, 
skupiny jednotlivců a jiné organizace ve 
vztahu k lidským právům, včetně 
sociálních a pracovních práv, životnímu 
prostředí a k řádné správě věcí veřejných,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– „rizikem“ potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad na jednotlivce, 
skupiny jednotlivců a jiné organizace ve 
vztahu k lidským právům, včetně 
sociálních a pracovních práv, životnímu 
prostředí a k řádné správě věcí veřejných,

– „rizikem“ potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad na jednotlivce, 
skupiny jednotlivců a jiné organizace ve 
vztahu k základním právům,

Or. es

Pozměňovací návrh 485
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem“ potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad na jednotlivce, 
skupiny jednotlivců a jiné organizace ve 
vztahu k lidským právům, včetně 
sociálních a pracovních práv, životnímu 
prostředí a k řádné správě věcí veřejných,

- „rizikem“ potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad na jednotlivce, 
skupiny jednotlivců a jiné organizace ve 
vztahu k lidským právům, životnímu 
prostředí a k řádné správě věcí veřejných. 
Vyčerpávající seznam rizik je uveden v 
příloze I,

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Čl. 3 – bod 1 – odrážka 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem“ potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad na jednotlivce, 
skupiny jednotlivců a jiné organizace ve 
vztahu k lidským právům, včetně 
sociálních a pracovních práv, životnímu 
prostředí a k řádné správě věcí veřejných,

- „rizikem“ potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad na jednotlivce, 
skupiny jednotlivců a jiné organizace ve 
vztahu k lidským právům, včetně 
sociálních a pracovních práv, a životnímu 
prostředí,



AM\1215358CS.docx 43/100 PE658.905v01-00

CS

Or. fr

Pozměňovací návrh 487
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem“ potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad na jednotlivce, 
skupiny jednotlivců a jiné organizace ve 
vztahu k lidským právům, včetně 
sociálních a pracovních práv, životnímu 
prostředí a k řádné správě věcí veřejných,

- „rizikem“ potenciální nepříznivý 
dopad na jednotlivce, skupiny jednotlivců a 
jiné organizace ve vztahu k lidským 
právům, včetně sociálních a pracovních 
práv, životnímu prostředí a k řádné správě 
věcí veřejných,

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem“ potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad na jednotlivce, 
skupiny jednotlivců a jiné organizace ve 
vztahu k lidským právům, včetně 
sociálních a pracovních práv, životnímu 
prostředí a k řádné správě věcí veřejných,

- „rizikem“ potenciální nepříznivý 
dopad na jednotlivce, skupiny jednotlivců a 
jiné organizace ve vztahu k lidským 
právům, včetně sociálních a pracovních 
práv, životnímu prostředí a k řádné správě 
věcí veřejných,

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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- „rizikem v oblasti lidských práv“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad, který může narušit plné 
požívání lidských práv jednotlivci nebo 
skupinami jednotlivců ve vztahu k 
mezinárodně uznávaným lidským právům, 
jimiž se rozumí přinejmenším práva 
formulovaná v Mezinárodní listině 
lidských práv, v nástrojích OSN v oblasti 
lidských práv týkajících se práv osob, 
které patří k obzvláště zranitelným 
skupinám nebo komunitám, a v zásadách 
týkajících se základních práv stanovených 
v Deklaraci MOP o základních principech 
a právech v práci, jakož i práva zakotvená 
v zásadách uznaných v Úmluvě MOP o 
svobodě sdružování a o účinném uznávání 
práva na kolektivní vyjednávání, Úmluvě 
MOP o odstranění všech forem nucené 
práce, Úmluvě MOP o účinném zrušení 
dětské práce a Úmluvě MOP o odstranění 
diskriminace v zaměstnání a povolání. 
Dále zahrnují mimo jiné nepříznivé 
dopady ve vztahu k jiným právům 
uznaným v řadě úmluv MOP, jako je 
svoboda sdružování, minimální věk, 
bezpečnost a zdraví při práci a stejná 
odměna, a práva uznaná v Úmluvě o 
právech dítěte, Africké chartě lidských 
práv a práv národů, Americké úmluvě o 
lidských právech, Evropské úmluvě o 
lidských právech, Evropské sociální 
chartě, Listině základních práv Evropské 
unie a vnitrostátních ústavách a právních 
předpisech, jimiž se uznávají nebo 
provádějí lidská práva,

- „rizikem v oblasti lidských práv“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad, který může narušit plné 
požívání lidských práv jednotlivci nebo 
skupinami jednotlivců ve vztahu k 
mezinárodně uznávaným lidským právům,

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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- „rizikem v oblasti lidských práv“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad, který může narušit plné 
požívání lidských práv jednotlivci nebo 
skupinami jednotlivců ve vztahu k 
mezinárodně uznávaným lidským právům, 
jimiž se rozumí přinejmenším práva 
formulovaná v Mezinárodní listině 
lidských práv, v nástrojích OSN v oblasti 
lidských práv týkajících se práv osob, 
které patří k obzvláště zranitelným 
skupinám nebo komunitám, a v zásadách 
týkajících se základních práv stanovených 
v Deklaraci MOP o základních principech 
a právech v práci, jakož i práva zakotvená 
v zásadách uznaných v Úmluvě MOP o 
svobodě sdružování a o účinném uznávání 
práva na kolektivní vyjednávání, Úmluvě 
MOP o odstranění všech forem nucené 
práce, Úmluvě MOP o účinném zrušení 
dětské práce a Úmluvě MOP o odstranění 
diskriminace v zaměstnání a povolání. 
Dále zahrnují mimo jiné nepříznivé 
dopady ve vztahu k jiným právům 
uznaným v řadě úmluv MOP, jako je 
svoboda sdružování, minimální věk, 
bezpečnost a zdraví při práci a stejná 
odměna, a práva uznaná v Úmluvě o 
právech dítěte, Africké chartě lidských 
práv a práv národů, Americké úmluvě o 
lidských právech, Evropské úmluvě o 
lidských právech, Evropské sociální 
chartě, Listině základních práv Evropské 
unie a vnitrostátních ústavách a právních 
předpisech, jimiž se uznávají nebo 
provádějí lidská práva,

- „rizikem v oblasti lidských práv“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad, který může narušit plné 
požívání lidských práv jednotlivci nebo 
skupinami jednotlivců ve vztahu k 
mezinárodně uznávaným lidským právům, 
jak jsou vymezena v příloze I,

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, József Szájer

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem v oblasti lidských práv“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad, který může narušit plné 
požívání lidských práv jednotlivci nebo 
skupinami jednotlivců ve vztahu k 
mezinárodně uznávaným lidským právům, 
jimiž se rozumí přinejmenším práva 
formulovaná v Mezinárodní listině 
lidských práv, v nástrojích OSN v oblasti 
lidských práv týkajících se práv osob, 
které patří k obzvláště zranitelným 
skupinám nebo komunitám, a v zásadách 
týkajících se základních práv stanovených 
v Deklaraci MOP o základních principech 
a právech v práci, jakož i práva zakotvená 
v zásadách uznaných v Úmluvě MOP o 
svobodě sdružování a o účinném uznávání 
práva na kolektivní vyjednávání, Úmluvě 
MOP o odstranění všech forem nucené 
práce, Úmluvě MOP o účinném zrušení 
dětské práce a Úmluvě MOP o odstranění 
diskriminace v zaměstnání a povolání. 
Dále zahrnují mimo jiné nepříznivé 
dopady ve vztahu k jiným právům 
uznaným v řadě úmluv MOP, jako je 
svoboda sdružování, minimální věk, 
bezpečnost a zdraví při práci a stejná 
odměna, a práva uznaná v Úmluvě o 
právech dítěte, Africké chartě lidských 
práv a práv národů, Americké úmluvě o 
lidských právech, Evropské úmluvě o 
lidských právech, Evropské sociální 
chartě, Listině základních práv Evropské 
unie a vnitrostátních ústavách a právních 
předpisech, jimiž se uznávají nebo 
provádějí lidská práva,

- „rizikem v oblasti lidských práv“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad, který může narušit 
naplnění lidských práv jednotlivci nebo 
skupinami jednotlivců ve vztahu k 
mezinárodně uznávaným nástrojům v 
oblasti lidských práv uvedeným v příloze I. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s čl. 18 
písm. a) za účelem změny tohoto 
vyčerpávajícího seznamu,

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– „rizikem v oblasti lidských práv“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad, který může narušit plné 
požívání lidských práv jednotlivci nebo 
skupinami jednotlivců ve vztahu k 
mezinárodně uznávaným lidským právům, 
jimiž se rozumí přinejmenším práva 
formulovaná v Mezinárodní listině 
lidských práv, v nástrojích OSN v oblasti 
lidských práv týkajících se práv osob, 
které patří k obzvláště zranitelným 
skupinám nebo komunitám, a v zásadách 
týkajících se základních práv stanovených 
v Deklaraci MOP o základních principech 
a právech v práci, jakož i práva zakotvená 
v zásadách uznaných v Úmluvě MOP o 
svobodě sdružování a o účinném uznávání 
práva na kolektivní vyjednávání, Úmluvě 
MOP o odstranění všech forem nucené 
práce, Úmluvě MOP o účinném zrušení 
dětské práce a Úmluvě MOP o odstranění 
diskriminace v zaměstnání a povolání. 
Dále zahrnují mimo jiné nepříznivé 
dopady ve vztahu k jiným právům 
uznaným v řadě úmluv MOP, jako je 
svoboda sdružování, minimální věk, 
bezpečnost a zdraví při práci a stejná 
odměna, a práva uznaná v Úmluvě o 
právech dítěte, Africké chartě lidských 
práv a práv národů, Americké úmluvě o 
lidských právech, Evropské úmluvě o 
lidských právech, Evropské sociální chartě, 
Listině základních práv Evropské unie a 
vnitrostátních ústavách a právních 
předpisech, jimiž se uznávají nebo 
provádějí lidská práva,

– „rizikem v oblasti lidských práv“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad, který může narušit plné 
požívání lidských práv jednotlivci nebo 
skupinami jednotlivců ve vztahu k 
mezinárodně uznávaným lidským právům 
formulovaným v Mezinárodní listině 
lidských práv a právům uznaným v 
Úmluvě o právech dítěte, Evropské úmluvě 
o lidských právech, Evropské sociální 
chartě, Listině základních práv Evropské 
unie a vnitrostátních ústavách a právních 
předpisech, jimiž se uznávají nebo 
provádějí lidská práva,

Or. es

Pozměňovací návrh 493
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– „rizikem v oblasti lidských práv“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad, který může narušit plné 
požívání lidských práv jednotlivci nebo 
skupinami jednotlivců ve vztahu k 
mezinárodně uznávaným lidským právům, 
jimiž se rozumí přinejmenším práva 
formulovaná v Mezinárodní listině 
lidských práv, v nástrojích OSN v oblasti 
lidských práv týkajících se práv osob, které 
patří k obzvláště zranitelným skupinám 
nebo komunitám, a v zásadách týkajících 
se základních práv stanovených v 
Deklaraci MOP o základních principech a 
právech v práci, jakož i práva zakotvená v 
zásadách uznaných v Úmluvě MOP o 
svobodě sdružování a o účinném uznávání 
práva na kolektivní vyjednávání, Úmluvě 
MOP o odstranění všech forem nucené 
práce, Úmluvě MOP o účinném zrušení 
dětské práce a Úmluvě MOP o odstranění 
diskriminace v zaměstnání a povolání. 
Dále zahrnují mimo jiné nepříznivé dopady 
ve vztahu k jiným právům uznaným v řadě 
úmluv MOP, jako je svoboda sdružování, 
minimální věk, bezpečnost a zdraví při 
práci a stejná odměna, a práva uznaná v 
Úmluvě o právech dítěte, Africké chartě 
lidských práv a práv národů, Americké 
úmluvě o lidských právech, Evropské 
úmluvě o lidských právech, Evropské 
sociální chartě, Listině základních práv 
Evropské unie a vnitrostátních ústavách a 
právních předpisech, jimiž se uznávají 
nebo provádějí lidská práva,

– „rizikem v oblasti lidských práv“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad, který může narušit plné 
požívání lidských práv jednotlivci nebo 
skupinami jednotlivců ve vztahu k 
mezinárodně uznávaným lidským právům, 
jimiž se rozumí přinejmenším práva 
formulovaná v Mezinárodní listině 
lidských práv, v mezinárodním 
obyčejovém právu, v nástrojích v oblasti 
lidských práv týkajících se práv osob, které 
patří k obzvláště zranitelným skupinám 
nebo komunitám (včetně Mezinárodní 
úmluvy o odstranění všech forem rasové 
diskriminace, Úmluvy o odstranění všech 
forem diskriminace žen, Úmluvy o 
právech dítěte, Mezinárodní úmluvy o 
ochraně práv všech migrujících 
pracovníků a členů jejich rodin, Úmluvy o 
právech osob se zdravotním postižením, 
Deklarace OSN o právech původních 
obyvatel, Deklarace o právech příslušníků 
národnostních, etnických, náboženských a 
jazykových menšin), nepříznivé dopady na 
další práva stanovená v tripartitní 
deklaraci o zásadách pro nadnárodní 
společnosti a sociální politiku (deklarace 
o nadnárodních společnostech) a v 
zásadách týkajících se základních práv 
stanovených v Deklaraci MOP o 
základních principech a právech v práci, 
jakož i práva zakotvená v zásadách 
uznaných v Úmluvě MOP o svobodě 
sdružování a o účinném uznávání práva na 
kolektivní vyjednávání, zásady týkající se 
základních práv stanovené v Deklaraci 
MOP o základních principech a právech v 
práci a zásady stanovené v Úmluvě MOP 
o svobodě sdružování a účinném uznávání 
práva na kolektivní vyjednávání, Úmluvě 
MOP o odstranění všech forem nucené 
práce, Úmluvě MOP o účinném zrušení 
dětské práce a Úmluvě MOP o odstranění 
diskriminace v zaměstnání a povolání. 
Dále zahrnují mimo jiné nepříznivé dopady 
ve vztahu k jiným právům uznaným v řadě 
úmluv MOP, jako je svoboda sdružování, 
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minimální věk, bezpečnost a zdraví při 
práci a stejná odměna, a práva uznaná v 
Úmluvě o právech dítěte, Africké chartě 
lidských práv a práv národů, Americké 
úmluvě o lidských právech, Evropské 
úmluvě o lidských právech, Evropské 
sociální chartě, Listině základních práv 
Evropské unie a vnitrostátních ústavách a 
právních předpisech, jimiž se uznávají 
nebo provádějí lidská práva,

Or. de

Pozměňovací návrh 494
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem v oblasti lidských práv“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad, který může narušit plné 
požívání lidských práv jednotlivci nebo 
skupinami jednotlivců ve vztahu k 
mezinárodně uznávaným lidským právům, 
jimiž se rozumí přinejmenším práva 
formulovaná v Mezinárodní listině 
lidských práv, v nástrojích OSN v oblasti 
lidských práv týkajících se práv osob, které 
patří k obzvláště zranitelným skupinám 
nebo komunitám, a v zásadách týkajících 
se základních práv stanovených v 
Deklaraci MOP o základních principech a 
právech v práci, jakož i práva zakotvená v 
zásadách uznaných v Úmluvě MOP o 
svobodě sdružování a o účinném uznávání 
práva na kolektivní vyjednávání, Úmluvě 
MOP o odstranění všech forem nucené 
práce, Úmluvě MOP o účinném zrušení 
dětské práce a Úmluvě MOP o odstranění 
diskriminace v zaměstnání a povolání. 
Dále zahrnují mimo jiné nepříznivé dopady 
ve vztahu k jiným právům uznaným v řadě 
úmluv MOP, jako je svoboda sdružování, 
minimální věk, bezpečnost a zdraví při 

- „ dopadem v oblasti lidských práv“ 
jakýkoli skutečný nepříznivý dopad, který 
může narušit plné požívání lidských práv 
jednotlivci nebo skupinami jednotlivců ve 
vztahu k mezinárodně uznávaným lidským 
právům, jimiž se rozumí přinejmenším 
práva formulovaná v Mezinárodní listině 
lidských práv, v nástrojích OSN v oblasti 
lidských práv týkajících se práv osob, které 
patří k obzvláště zranitelným skupinám 
nebo komunitám, (včetně Mezinárodní 
úmluvy o odstranění všech forem rasové 
diskriminace, Úmluvy o odstranění všech 
forem diskriminace žen, Úmluvy o 
právech dítěte, Mezinárodní úmluvy o 
ochraně práv všech migrujících 
pracovníků a členů jejich rodin, Úmluvy o 
právech osob se zdravotním postižením, 
Deklarace OSN o právech původních 
obyvatel, Deklarace OSN o právech 
příslušníků národnostních, etnických, 
náboženských a jazykových menšin) a v 
zásadách týkajících se základních práv 
stanovených v Deklaraci MOP o 
základních principech a právech v práci, 
jakož i práva zakotvená v zásadách 
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práci a stejná odměna, a práva uznaná v 
Úmluvě o právech dítěte, Africké chartě 
lidských práv a práv národů, Americké 
úmluvě o lidských právech, Evropské 
úmluvě o lidských právech, Evropské 
sociální chartě, Listině základních práv 
Evropské unie a vnitrostátních ústavách a 
právních předpisech, jimiž se uznávají 
nebo provádějí lidská práva,

uznaných v Úmluvě MOP o svobodě 
sdružování a o účinném uznávání práva na 
kolektivní vyjednávání, Úmluvě MOP o 
nucené práci, Úmluvě MOP o odstranění 
nucené práce, Úmluvě MOP o odstranění 
všech forem nucené práce, Úmluvě MOP o 
účinném zrušení dětské práce a Úmluvě 
MOP o odstranění diskriminace v 
zaměstnání a povolání a o rovném 
odměňování. Dále zahrnují mimo jiné 
nepříznivé dopady ve vztahu k jiným 
právům uznaným v řadě úmluv MOP, jako 
je svoboda sdružování, minimální věk, 
bezpečnost a zdraví při práci, životní 
minimum a práva uznaná v Africké chartě 
lidských práv a práv národů, Americké 
úmluvě o lidských právech, Evropské 
úmluvě o lidských právech, Evropské 
sociální chartě, Listině základních práv 
Evropské unie a vnitrostátních ústavách a 
právních předpisech, jimiž se uznávají 
nebo provádějí lidská práva,

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem v oblasti lidských práv“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad, který může narušit plné 
požívání lidských práv jednotlivci nebo 
skupinami jednotlivců ve vztahu k 
mezinárodně uznávaným lidským právům, 
jimiž se rozumí přinejmenším práva 
formulovaná v Mezinárodní listině 
lidských práv, v nástrojích OSN v oblasti 
lidských práv týkajících se práv osob, které 
patří k obzvláště zranitelným skupinám 
nebo komunitám, a v zásadách týkajících 
se základních práv stanovených v 
Deklaraci MOP o základních principech a 

- „rizikem v oblasti lidských práv“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad, který může narušit plné 
požívání lidských práv jednotlivci nebo 
skupinami jednotlivců ve vztahu k 
mezinárodně uznávaným lidským právům, 
jimiž se rozumí přinejmenším práva 
formulovaná v Mezinárodní listině 
lidských práv, v nástrojích OSN v oblasti 
lidských práv týkajících se práv osob, které 
patří k obzvláště zranitelným skupinám 
nebo komunitám, a v zásadách týkajících 
se základních práv stanovených v 
Deklaraci MOP o základních principech a 



AM\1215358CS.docx 51/100 PE658.905v01-00

CS

právech v práci, jakož i práva zakotvená v 
zásadách uznaných v Úmluvě MOP o 
svobodě sdružování a o účinném uznávání 
práva na kolektivní vyjednávání, Úmluvě 
MOP o odstranění všech forem nucené 
práce, Úmluvě MOP o účinném zrušení 
dětské práce a Úmluvě MOP o odstranění 
diskriminace v zaměstnání a povolání. 
Dále zahrnují mimo jiné nepříznivé dopady 
ve vztahu k jiným právům uznaným v řadě 
úmluv MOP, jako je svoboda sdružování, 
minimální věk, bezpečnost a zdraví při 
práci a stejná odměna, a práva uznaná v 
Úmluvě o právech dítěte, Africké chartě 
lidských práv a práv národů, Americké 
úmluvě o lidských právech, Evropské 
úmluvě o lidských právech, Evropské 
sociální chartě, Listině základních práv 
Evropské unie a vnitrostátních ústavách a 
právních předpisech, jimiž se uznávají 
nebo provádějí lidská práva,

právech v práci, jakož i práva zakotvená v 
zásadách uznaných v Úmluvě MOP o 
svobodě sdružování a o účinném uznávání 
práva na kolektivní vyjednávání, Úmluvě 
MOP o odstranění všech forem nucené 
práce, Úmluvě MOP o účinném zrušení 
dětské práce a Úmluvě MOP o odstranění 
diskriminace v zaměstnání a povolání. 
Dále zahrnují mimo jiné nepříznivé dopady 
ve vztahu k jiným právům uznaným v 
Tripartitní deklaraci o principech 
týkajících se nadnárodních společností a 
sociální politiky a řadě úmluv MOP, jako 
je svoboda sdružování, kolektivní 
vyjednávání, minimální věk, bezpečnost a 
zdraví při práci a stejná odměna, a práva 
uznaná v Úmluvě o právech dítěte, Africké 
chartě lidských práv a práv národů, 
Americké úmluvě o lidských právech, 
Evropské úmluvě o lidských právech, 
Evropské sociální chartě, Listině 
základních práv Evropské unie a 
vnitrostátních ústavách a právních 
předpisech, jimiž se uznávají nebo 
provádějí lidská práva,

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem v oblasti lidských práv“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad, který může narušit plné 
požívání lidských práv jednotlivci nebo 
skupinami jednotlivců ve vztahu k 
mezinárodně uznávaným lidským právům, 
jimiž se rozumí přinejmenším práva 
formulovaná v Mezinárodní listině 
lidských práv, v nástrojích OSN v oblasti 

- „dopadem v oblasti lidských práv“ 
jakýkoli nepříznivý dopad, který může 
narušit plné požívání lidských práv 
jednotlivci nebo skupinami jednotlivců ve 
vztahu k mezinárodně uznávaným lidským 
právům, jimiž se rozumí přinejmenším 
práva formulovaná v mezinárodních 
úmluvách o lidských právech závazných 
pro Evropskou unii nebo její členské státy, 
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lidských práv týkajících se práv osob, které 
patří k obzvláště zranitelným skupinám 
nebo komunitám, a v zásadách týkajících 
se základních práv stanovených v 
Deklaraci MOP o základních principech a 
právech v práci, jakož i práva zakotvená v 
zásadách uznaných v Úmluvě MOP o 
svobodě sdružování a o účinném uznávání 
práva na kolektivní vyjednávání, Úmluvě 
MOP o odstranění všech forem nucené 
práce, Úmluvě MOP o účinném zrušení 
dětské práce a Úmluvě MOP o odstranění 
diskriminace v zaměstnání a povolání. 
Dále zahrnují mimo jiné nepříznivé dopady 
ve vztahu k jiným právům uznaným v řadě 
úmluv MOP, jako je svoboda sdružování, 
minimální věk, bezpečnost a zdraví při 
práci a stejná odměna, a práva uznaná v 
Úmluvě o právech dítěte, Africké chartě 
lidských práv a práv národů, Americké 
úmluvě o lidských právech, Evropské 
úmluvě o lidských právech, Evropské 
sociální chartě, Listině základních práv 
Evropské unie a vnitrostátních ústavách a 
právních předpisech, jimiž se uznávají 
nebo provádějí lidská práva,

Mezinárodní listině lidských práv, 
mezinárodním humanitárním právu, v 
nástrojích OSN v oblasti lidských práv 
týkajících se práv osob, které patří k 
obzvláště zranitelným skupinám nebo 
komunitám, a v zásadách týkajících se 
základních práv stanovených v Deklaraci 
MOP o základních principech a právech v 
práci, jakož i práva zakotvená v zásadách 
uznaných v Úmluvě MOP o svobodě 
sdružování a o účinném uznávání práva na 
kolektivní vyjednávání, Úmluvě MOP o 
odstranění všech forem nucené práce, 
Úmluvě MOP o účinném zrušení dětské 
práce a Úmluvě MOP o odstranění 
diskriminace v zaměstnání a povolání. 
Dále zahrnují mimo jiné nepříznivé dopady 
ve vztahu k jiným právům uznaným v řadě 
úmluv MOP, jako je svoboda sdružování, 
minimální věk, bezpečnost a zdraví při 
práci a stejná odměna, a práva uznaná v 
Úmluvě o právech dítěte, Africké chartě 
lidských práv a práv národů, Americké 
úmluvě o lidských právech, Evropské 
úmluvě o lidských právech, Evropské 
sociální chartě, Listině základních práv 
Evropské unie a vnitrostátních ústavách a 
právních předpisech, jimiž se uznávají 
nebo provádějí lidská práva,

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– „rizikem v oblasti životního 
prostředí“ jakýkoli potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad, který může 
narušit právo na zdravé životní prostředí, 
ať dočasně nebo trvale, a bez ohledu na 
rozsah, dobu trvání nebo četnost. Dopady 
zahrnují mimo jiné nepříznivé dopady na 

vypouští se
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klima, udržitelné využívání přírodních 
zdrojů a biologickou rozmanitost a 
ekosystémy. Tato rizika zahrnují změnu 
klimatu, znečištění ovzduší a vody, 
odlesňování, ztrátu biologické 
rozmanitosti a emise skleníkových plynů,

Or. es

Pozměňovací návrh 498
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem v oblasti životního 
prostředí“ jakýkoli potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad, který může 
narušit právo na zdravé životní prostředí, 
ať dočasně nebo trvale, a bez ohledu na 
rozsah, dobu trvání nebo četnost. Dopady 
zahrnují mimo jiné nepříznivé dopady na 
klima, udržitelné využívání přírodních 
zdrojů a biologickou rozmanitost a 
ekosystémy. Tato rizika zahrnují změnu 
klimatu, znečištění ovzduší a vody, 
odlesňování, ztrátu biologické 
rozmanitosti a emise skleníkových plynů,

- „rizikem v oblasti životního 
prostředí“ jakýkoli potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad na životní 
prostředí, jak je vymezen v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem v oblasti životního 
prostředí“ jakýkoli potenciální nebo 

- „dopadem v oblasti životního 
prostředí“ jakékoli porušení mezinárodně 
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skutečný nepříznivý dopad, který může 
narušit právo na zdravé životní prostředí, 
ať dočasně nebo trvale, a bez ohledu na 
rozsah, dobu trvání nebo četnost. Dopady 
zahrnují mimo jiné nepříznivé dopady na 
klima, udržitelné využívání přírodních 
zdrojů a biologickou rozmanitost a 
ekosystémy. Tato rizika zahrnují změnu 
klimatu, znečištění ovzduší a vody, 
odlesňování, ztrátu biologické rozmanitosti 
a emise skleníkových plynů,

uznávaných environmentálních norem, 
jakýkoli nepříznivý dopad na životní 
prostředí bez ohledu na to, zda tento 
nepříznivý dopad přímo ovlivnil člověka 
nebo lidská práva. Dopady v oblasti 
životního prostředí, které mohou narušit 
právo na zdravé životní prostředí, ať 
dočasně nebo trvale, a bez ohledu na 
rozsah, dobu trvání nebo četnost, jsou 
považovány za mimořádně závažné. 
Dopady zahrnují mimo jiné nepříznivé 
dopady na klima, udržitelné využívání 
přírodních zdrojů a biologickou 
rozmanitost a ekosystémy. Tato rizika 
zahrnují změnu klimatu, znečištění ovzduší 
a vody, odlesňování, ztrátu biologické 
rozmanitosti a emise skleníkových plynů,

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem v oblasti životního 
prostředí“ jakýkoli potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad, který může 
narušit právo na zdravé životní prostředí, 
ať dočasně nebo trvale, a bez ohledu na 
rozsah, dobu trvání nebo četnost. Dopady 
zahrnují mimo jiné nepříznivé dopady na 
klima, udržitelné využívání přírodních 
zdrojů a biologickou rozmanitost a 
ekosystémy. Tato rizika zahrnují změnu 
klimatu, znečištění ovzduší a vody, 
odlesňování, ztrátu biologické rozmanitosti 
a emise skleníkových plynů,

- „rizikem v oblasti životního 
prostředí“ jakýkoli potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad, který může 
narušit právo na zdravé životní prostředí, 
ať dočasně nebo trvale, a bez ohledu na 
rozsah, dobu trvání nebo četnost. Dopady 
zahrnují mimo jiné nepříznivé dopady na 
klima způsobené emisemi skleníkových 
plynů, které vedou ke globálnímu 
oteplování o více než 1,5 °C ve srovnání s 
úrovní před průmyslovou revolucí, 
nepříznivé dopady na udržitelné využívání 
přírodních zdrojů, biologickou rozmanitost 
a ekosystémy. Tato rizika zahrnují změnu 
klimatu a všechny její důsledky, znečištění 
ovzduší, půdy a vody, odlesňování, ztrátu 
biologické rozmanitosti,

Or. en
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Pozměňovací návrh 501
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem v oblasti životního 
prostředí“ jakýkoli potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad, který může 
narušit právo na zdravé životní prostředí, 
ať dočasně nebo trvale, a bez ohledu na 
rozsah, dobu trvání nebo četnost. Dopady 
zahrnují mimo jiné nepříznivé dopady na 
klima, udržitelné využívání přírodních 
zdrojů a biologickou rozmanitost a 
ekosystémy. Tato rizika zahrnují změnu 
klimatu, znečištění ovzduší a vody, 
odlesňování, ztrátu biologické rozmanitosti 
a emise skleníkových plynů,

- „dopadem v oblasti životního 
prostředí“ jakýkoli potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad, který může 
narušit právo na zdravé životní prostředí, 
ať dočasně nebo trvale, a bez ohledu na 
rozsah, dobu trvání nebo četnost. Dopady 
zahrnují mimo jiné nepříznivé dopady na 
klima, udržitelné využívání přírodních 
zdrojů, kvalitu ovzduší a biologickou 
rozmanitost a ekosystémy. Dopady v 
oblasti životního prostředí zahrnují mimo 
jiné změnu klimatu, znečištění ovzduší, 
půdy a vody, difúzní znečištění, produkci 
odpadů, odlesňování, ztrátu biologické 
rozmanitosti a emise skleníkových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem v oblasti životního 
prostředí“ jakýkoli potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad, který může 
narušit právo na zdravé životní prostředí, 
ať dočasně nebo trvale, a bez ohledu na 
rozsah, dobu trvání nebo četnost. Dopady 
zahrnují mimo jiné nepříznivé dopady na 
klima, udržitelné využívání přírodních 
zdrojů a biologickou rozmanitost a 
ekosystémy. Tato rizika zahrnují změnu 

- „rizikem pro životní prostředí“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad, pokud jde o změnu 
klimatu, znečištění ovzduší a vody, 
odlesňování, ztrátu biologické 
rozmanitosti a emise skleníkových plynů, 
který může narušit právo na zdravé životní 
prostředí, ať dočasně nebo trvale, a bez 
ohledu na rozsah, dobu trvání nebo četnost, 
v rozporu s platnými právními 
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klimatu, znečištění ovzduší a vody, 
odlesňování, ztrátu biologické 
rozmanitosti a emise skleníkových plynů,

povinnostmi stanovenými v aktech Unie 
uvedených v příloze II. Komisi je svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s čl. 18 písm. a) za 
účelem změny tohoto vyčerpávajícího 
seznamu.

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem v oblasti životního 
prostředí“ jakýkoli potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad, který může 
narušit právo na zdravé životní prostředí, 
ať dočasně nebo trvale, a bez ohledu na 
rozsah, dobu trvání nebo četnost. Dopady 
zahrnují mimo jiné nepříznivé dopady na 
klima, udržitelné využívání přírodních 
zdrojů a biologickou rozmanitost a 
ekosystémy. Tato rizika zahrnují změnu 
klimatu, znečištění ovzduší a vody, 
odlesňování, ztrátu biologické rozmanitosti 
a emise skleníkových plynů,

- „rizikem v oblasti životního 
prostředí“ jakýkoli potenciální nebo 
skutečný nepříznivý dopad, který může 
narušit právo na zdravé životní prostředí, 
ať dočasně nebo trvale. Dopady zahrnují 
mimo jiné nepříznivé dopady na klima, 
udržitelné využívání přírodních zdrojů a 
biologickou rozmanitost a ekosystémy. 
Tato rizika zahrnují změnu klimatu, 
znečištění ovzduší a vody, odlesňování, 
ztrátu biologické rozmanitosti a emise 
skleníkových plynů,

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Čl. 3 – bod 1 – odrážka 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem v oblasti správy a řízení“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad na řádnou správu věcí 
veřejných země, regionu nebo území. Mezi 

vypouští se
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tato rizika patří mimo jiné nesoulad s 
pokyny OECD pro nadnárodní 
společnosti, VII. kapitolou týkající se boje 
proti podplácení, vyžadování úplatků a 
vydírání a zásadami Úmluvy OECD o boji 
proti podplácení zahraničních veřejných 
činitelů v mezinárodních podnikatelských 
transakcích, stejně jako případy korupce a 
úplatkářství v situacích, kdy podnik 
uplatňuje nepřípustné ovlivňování nebo 
poskytuje nepatřičné finanční výhody 
veřejným činitelům za účelem získání 
výsad nebo nespravedlivého příznivého 
zacházení v rozporu s právními předpisy, 
včetně situací, kdy podnik nepatřičně 
zasahuje do místního politického dění, 
poskytuje nezákonné příspěvky na 
kampaně nebo nedodržuje platné daňové 
předpisy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 505
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– „rizikem v oblasti správy a řízení“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad na řádnou správu věcí 
veřejných země, regionu nebo území. Mezi 
tato rizika patří mimo jiné nesoulad s 
pokyny OECD pro nadnárodní 
společnosti, VII. kapitolou týkající se boje 
proti podplácení, vyžadování úplatků a 
vydírání a zásadami Úmluvy OECD o boji 
proti podplácení zahraničních veřejných 
činitelů v mezinárodních podnikatelských 
transakcích, stejně jako případy korupce a 
úplatkářství v situacích, kdy podnik 
uplatňuje nepřípustné ovlivňování nebo 
poskytuje nepatřičné finanční výhody 
veřejným činitelům za účelem získání 
výsad nebo nespravedlivého příznivého 

vypouští se
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zacházení v rozporu s právními předpisy, 
včetně situací, kdy podnik nepatřičně 
zasahuje do místního politického dění, 
poskytuje nezákonné příspěvky na 
kampaně nebo nedodržuje platné daňové 
předpisy.

Or. es

Pozměňovací návrh 506
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem v oblasti správy a řízení“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad na řádnou správu věcí 
veřejných země, regionu nebo území. Mezi 
tato rizika patří mimo jiné nesoulad s 
pokyny OECD pro nadnárodní 
společnosti, VII. kapitolou týkající se boje 
proti podplácení, vyžadování úplatků a 
vydírání a zásadami Úmluvy OECD o boji 
proti podplácení zahraničních veřejných 
činitelů v mezinárodních podnikatelských 
transakcích, stejně jako případy korupce a 
úplatkářství v situacích, kdy podnik 
uplatňuje nepřípustné ovlivňování nebo 
poskytuje nepatřičné finanční výhody 
veřejným činitelům za účelem získání 
výsad nebo nespravedlivého příznivého 
zacházení v rozporu s právními předpisy, 
včetně situací, kdy podnik nepatřičně 
zasahuje do místního politického dění, 
poskytuje nezákonné příspěvky na 
kampaně nebo nedodržuje platné daňové 
předpisy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 507
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Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem v oblasti správy a řízení“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad na řádnou správu věcí 
veřejných země, regionu nebo území. Mezi 
tato rizika patří mimo jiné nesoulad s 
pokyny OECD pro nadnárodní 
společnosti, VII. kapitolou týkající se boje 
proti podplácení, vyžadování úplatků a 
vydírání a zásadami Úmluvy OECD o boji 
proti podplácení zahraničních veřejných 
činitelů v mezinárodních podnikatelských 
transakcích, stejně jako případy korupce a 
úplatkářství v situacích, kdy podnik 
uplatňuje nepřípustné ovlivňování nebo 
poskytuje nepatřičné finanční výhody 
veřejným činitelům za účelem získání 
výsad nebo nespravedlivého příznivého 
zacházení v rozporu s právními předpisy, 
včetně situací, kdy podnik nepatřičně 
zasahuje do místního politického dění, 
poskytuje nezákonné příspěvky na 
kampaně nebo nedodržuje platné daňové 
předpisy.

- „rizikem v oblasti správy a řízení“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad na řádnou správu věcí 
veřejných země, regionu nebo území.

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem v oblasti správy a řízení“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad na řádnou správu věcí 
veřejných země, regionu nebo území. Mezi 
tato rizika patří mimo jiné nesoulad s 
pokyny OECD pro nadnárodní 

- „rizikem v oblasti správy a řízení“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad na řádnou správu věcí 
veřejných země, regionu nebo území, jak 
je vymezen v příloze I.
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společnosti, VII. kapitolou týkající se boje 
proti podplácení, vyžadování úplatků a 
vydírání a zásadami Úmluvy OECD o boji 
proti podplácení zahraničních veřejných 
činitelů v mezinárodních podnikatelských 
transakcích, stejně jako případy korupce a 
úplatkářství v situacích, kdy podnik 
uplatňuje nepřípustné ovlivňování nebo 
poskytuje nepatřičné finanční výhody 
veřejným činitelům za účelem získání 
výsad nebo nespravedlivého příznivého 
zacházení v rozporu s právními předpisy, 
včetně situací, kdy podnik nepatřičně 
zasahuje do místního politického dění, 
poskytuje nezákonné příspěvky na 
kampaně nebo nedodržuje platné daňové 
předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „rizikem v oblasti správy a řízení“ 
jakýkoli potenciální nebo skutečný 
nepříznivý dopad na řádnou správu věcí 
veřejných země, regionu nebo území. Mezi 
tato rizika patří mimo jiné nesoulad s 
pokyny OECD pro nadnárodní společnosti, 
VII. kapitolou týkající se boje proti 
podplácení, vyžadování úplatků a vydírání 
a zásadami Úmluvy OECD o boji proti 
podplácení zahraničních veřejných činitelů 
v mezinárodních podnikatelských 
transakcích, stejně jako případy korupce a 
úplatkářství v situacích, kdy podnik 
uplatňuje nepřípustné ovlivňování nebo 
poskytuje nepatřičné finanční výhody 
veřejným činitelům za účelem získání 
výsad nebo nespravedlivého příznivého 

- „dopadem v oblasti správy a řízení“ 
jakýkoli nepříznivý dopad na řádnou 
správu věcí veřejných země, regionu nebo 
území. Mezi tato rizika patří mimo jiné 
nesoulad s pokyny OECD pro nadnárodní 
společnosti, VII. kapitolou týkající se boje 
proti podplácení, vyžadování úplatků a 
vydírání a zásadami Úmluvy OECD o boji 
proti podplácení zahraničních veřejných 
činitelů v mezinárodních podnikatelských 
transakcích, stejně jako případy korupce a 
úplatkářství v situacích, kdy podnik 
uplatňuje nepřípustné ovlivňování nebo 
poskytuje nepatřičné finanční výhody 
veřejným činitelům za účelem získání 
výsad nebo nespravedlivého příznivého 
zacházení v rozporu s právními předpisy, 
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zacházení v rozporu s právními předpisy, 
včetně situací, kdy podnik nepatřičně 
zasahuje do místního politického dění, 
poskytuje nezákonné příspěvky na 
kampaně nebo nedodržuje platné daňové 
předpisy.

včetně situací, kdy podnik nepatřičně 
zasahuje do místního politického dění, 
poskytuje nezákonné příspěvky na 
kampaně nebo nedodržuje platné daňové 
předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 10 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- Komise dále vymezí všechny druhy 
rizik prostřednictvím pokynů, které budou 
založeny na stávajících právních rámcích 
a normách. Tyto pokyny budou pravidelně 
přezkoumávány v souladu s cíli EU v 
oblasti lidských práv, řádné správy věcí 
veřejných, ochrany životního prostředí a 
zmírňování změny klimatu. Evropský 
parlament se podílí na přijímání těchto 
pokynů prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 10 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „kontrolou“ možnost uplatňovat 
rozhodující vliv na podnik, zejména 
vlastnictvím nebo právem užívat celý 
majetek podniku nebo jeho část, nebo 
právy či smlouvami, které poskytují 
rozhodující vliv na složení, hlasování 
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nebo rozhodování orgánů podniku,

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini

Návrh usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 10 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- „kontrolou“ vlastnictví nebo 
schopnost vykonávat rozhodující vliv na 
subjekt na základě práv, smluv nebo 
jiných prostředků, ať už samostatně, nebo 
v kombinaci, s přihlédnutím k 
souvisejícím skutečnostem a právním 
předpisům;

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla, 
která zajistí, aby podniky v rámci svých 
provozních činností a obchodních vztahů 
uplatňovaly náležitou péči, pokud jde 
rizika v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a správy a řízení.

1. Členské státy stanoví pravidla, 
která zajistí, aby podniky v rámci svých 
provozních činností, provozních činností 
svých hodnotových řetězců a obchodních 
vztahů respektovaly svou povinnost 
náležité péče, pokud jde o potenciální 
nebo skutečné nepříznivé dopady v oblasti 
lidských práv, životního prostředí a správy 
a řízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 514
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla, 
která zajistí, aby podniky v rámci svých 
provozních činností a obchodních vztahů 
uplatňovaly náležitou péči, pokud jde 
rizika v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a správy a řízení.

1. Členské státy stanoví pravidla, 
která zajistí, aby podniky v rámci svých 
provozních činností a provozních činností 
svých obchodních vztahů uplatňovaly 
účinnou náležitou péči, pokud jde rizika a 
dopady v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a správy a řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla, 
která zajistí, aby podniky v rámci svých 
provozních činností a obchodních vztahů 
uplatňovaly náležitou péči, pokud jde 
rizika v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a správy a řízení.

1. Členské státy stanoví pravidla, 
která zajistí, aby podniky mohly 
uplatňovat náležitou péči, pokud jde o 
rizika v oblasti lidských práv.

Or. es

Pozměňovací návrh 516
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla, 1. Členské státy stanoví pravidla, 
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která zajistí, aby podniky v rámci svých 
provozních činností a obchodních vztahů 
uplatňovaly náležitou péči, pokud jde 
rizika v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a správy a řízení.

která zajistí, aby podniky v rámci svých 
provozních činností a přímých smluvních 
obchodních vztahů uplatňovaly náležitou 
péči, pokud jde rizika v oblasti lidských 
práv a životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla, 
která zajistí, aby podniky v rámci svých 
provozních činností a obchodních vztahů 
uplatňovaly náležitou péči, pokud jde 
rizika v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a správy a řízení.

1. Členské státy stanoví pravidla, 
která zajistí, aby podniky v rámci svých 
provozních činností a činností svých 
přímých dodavatelů uplatňovaly náležitou 
péči, pokud jde rizika v oblasti lidských 
práv, životního prostředí a správy a řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla, 
která zajistí, aby podniky v rámci svých 
provozních činností a obchodních vztahů 
uplatňovaly náležitou péči, pokud jde 
rizika v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a správy a řízení.

1. Členské státy stanoví pravidla, 
která zajistí, aby podniky v rámci svých 
provozních činností a obchodních vztahů 
uplatňovaly náležitou péči, pokud jde 
rizika v oblasti lidských práv nebo 
životního prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 519
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Daniel Buda

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla, 
která zajistí, aby podniky v rámci svých 
provozních činností a obchodních vztahů 
uplatňovaly náležitou péči, pokud jde 
rizika v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a správy a řízení.

1. Členské státy stanoví pravidla, 
která zajistí, aby podniky v rámci svých 
provozních činností a obchodních vztahů 
uplatňovaly náležitou péči, pokud jde 
rizika v oblasti lidských práv a životního 
prostředí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 520
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Podniky prostřednictvím vhodné 
metodiky sledování průběžně zjišťují a 
posuzují, zda jejich činnosti a obchodní 
vztahy nezpůsobují jakákoli rizika v 
oblasti lidských práv, životního prostředí 
nebo správy a řízení, nebo k nim 
nepřispívají.

2. Podniky prostřednictvím vhodné 
metodiky sledování průběžně zjišťují a 
posuzují, zda jejich činnosti a činnosti v 
rámci jejich obchodních vztahů 
nezpůsobují jakékoli potenciální nebo 
skutečné nepříznivé dopady v oblasti 
lidských práv, životního prostředí nebo 
správy a řízení, nebo k nim nepřispívají či s 
nimi nejsou přímo spojeny. Toto 
monitorování by mělo vycházet z interních 
nebo externích odborných znalostí v 
oblasti lidských práv a mělo by zahrnovat 
smysluplné konzultace s potenciálně 
dotčenými skupinami a dalšími 
příslušnými zúčastněnými stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Manon Aubry
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Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Podniky prostřednictvím vhodné 
metodiky sledování průběžně zjišťují a 
posuzují, zda jejich činnosti a obchodní 
vztahy nezpůsobují jakákoli rizika v 
oblasti lidských práv, životního prostředí 
nebo správy a řízení, nebo k nim 
nepřispívají.

2. Podniky prostřednictvím vhodné 
metodiky sledování průběžně zjišťují a 
posuzují, zda jejich činnosti a obchodní 
vztahy nezpůsobují jakékoli potenciální 
nebo skutečné nepříznivé dopady v oblasti 
lidských práv, životního prostředí nebo 
správy a řízení, nepřispívají k nim či s nimi 
nejsou přímo spojeny. Toto monitorování 
by mělo vycházet z interních nebo 
externích odborných znalostí v oblasti 
lidských práv a mělo by zahrnovat 
smysluplné konzultace s potenciálně 
dotčenými skupinami a dalšími 
příslušnými zúčastněnými stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Podniky prostřednictvím vhodné 
metodiky sledování průběžně zjišťují a 
posuzují, zda jejich činnosti a obchodní 
vztahy nezpůsobují jakákoli rizika v oblasti 
lidských práv, životního prostředí nebo 
správy a řízení, nebo k nim nepřispívají.

2. Podniky prostřednictvím vhodné 
metodiky sledování průběžně zjišťují a 
posuzují, zda jejich činnosti a činnosti 
jejich přímých dodavatelů nezpůsobují 
jakákoli rizika v oblasti lidských práv, 
životního prostředí nebo správy a řízení, 
nebo k nim nepřispívají.

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Návrh usnesení
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Čl. 4 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Podniky prostřednictvím vhodné 
metodiky sledování průběžně zjišťují a 
posuzují, zda jejich činnosti a obchodní 
vztahy nezpůsobují jakákoli rizika v oblasti 
lidských práv, životního prostředí nebo 
správy a řízení, nebo k nim nepřispívají.

2. Podniky prostřednictvím vhodné 
metodiky sledování průběžně zjišťují a 
posuzují, zda jejich činnosti a přímé 
obchodní vztahy nezpůsobují jakákoli 
rizika v oblasti lidských práv nebo 
životního prostředí, nebo k nim 
nepřispívají.

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Podniky prostřednictvím vhodné 
metodiky sledování průběžně zjišťují a 
posuzují, zda jejich činnosti a obchodní 
vztahy nezpůsobují jakákoli rizika v oblasti 
lidských práv, životního prostředí nebo 
správy a řízení, nebo k nim nepřispívají.

2. Podniky dle svého uvážení včas 
nebo pokud se jejich situace významně 
změní zjišťují a posuzují, zda jejich 
činnosti a obchodní vztahy nezpůsobují 
jakákoli rizika v oblasti základních práv, 
nebo k nim nepřispívají.

Or. es

Pozměňovací návrh 525
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Podniky prostřednictvím vhodné 
metodiky sledování průběžně zjišťují a 
posuzují, zda jejich činnosti a obchodní 
vztahy nezpůsobují jakákoli rizika v oblasti 
lidských práv, životního prostředí nebo 
správy a řízení, nebo k nim nepřispívají.

2. Podniky prostřednictvím vhodné 
metodiky sledování průběžně zjišťují a 
posuzují, zda jejich činnosti a obchodní 
vztahy nezpůsobují jakákoli rizika v oblasti 
lidských práv a životního prostředí, nebo k 
nim nepřispívají.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 526
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. Podnik začlení svá zjištění do 
příslušných interních funkcí a postupů a 
přijme vhodná opatření. Odpovědnost za 
řešení těchto dopadů je svěřena příslušné 
úrovni a funkci v rámci organizace 
podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Manon Aubry, Charles Goerens, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Marie Toussaint, 
Saskia Bricmont, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Pokud podnik dospěje k závěru, že 
nezpůsobuje žádná rizika, ani k nim 
nepřispívá, zveřejní v tomto smyslu 
prohlášení, včetně posouzení rizik, které 
se v případě, objeví-li se nová rizika, nebo 
v případě, že podnik vstoupí do nových 
obchodních vztahů, které mohou 
představovat rizika, přezkoumá.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Bettina Vollath

Návrh usnesení
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Čl. 4 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Pokud podnik dospěje k závěru, že 
nezpůsobuje žádná rizika, ani k nim 
nepřispívá, zveřejní v tomto smyslu 
prohlášení, včetně posouzení rizik, které se 
v případě, objeví-li se nová rizika, nebo v 
případě, že podnik vstoupí do nových 
obchodních vztahů, které mohou 
představovat rizika, přezkoumá.

3. Podniky přijmou a zveřejní 
příslušné prohlášení o své politice náležité 
péče, které obsahuje metodiku dohledu za 
účelem posouzení, zda jejich obchodní 
činnost a obchodní vztahy přímo souvisejí 
s potenciálními a skutečnými 
nepříznivými dopady na lidská práva, 
životní prostředí nebo správu věcí 
veřejných, zda je způsobují nebo k nim 
přispívají, přičemž představí své plány k 
provádění náležité péče.

Or. de

Pozměňovací návrh 529
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Pokud podnik dospěje k závěru, že 
nezpůsobuje žádná rizika, ani k nim 
nepřispívá, zveřejní v tomto smyslu 
prohlášení, včetně posouzení rizik, které se 
v případě, objeví-li se nová rizika, nebo v 
případě, že podnik vstoupí do nových 
obchodních vztahů, které mohou 
představovat rizika, přezkoumá.

3. Pokud podnik dospěje k závěru, že 
není přímo spojen s žádnými riziky, 
zveřejní v tomto smyslu prohlášení, včetně 
posouzení rizik obsahujícího relevantní 
údaje a informace, které vedly k jeho 
závěru, které se v případě, objeví-li se nová 
rizika, nebo v případě, že podnik vstoupí 
do nových obchodních vztahů, které 
mohou představovat rizika, přezkoumá.

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Pokud podnik dospěje k závěru, že 
nezpůsobuje žádná rizika, ani k nim 
nepřispívá, zveřejní v tomto smyslu 
prohlášení, včetně posouzení rizik, které se 
v případě, objeví-li se nová rizika, nebo v 
případě, že podnik vstoupí do nových 
obchodních vztahů, které mohou 
představovat rizika, přezkoumá.

3. Pokud podnik dospěje k závěru, že 
nezpůsobuje žádná rizika, ani k nim 
nepřispívá, může zveřejnit v tomto smyslu 
prohlášení, které neobsahuje důvěrné 
nebo strategické informace, a může 
zahrnout posouzení rizik, které se v 
případě, objeví-li se nová rizika, nebo v 
případě, že podnik vstoupí do nových 
obchodních vztahů, které mohou 
představovat rizika, může přezkoumat.

Or. es

Pozměňovací návrh 531
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 4 – odst. 4 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Pokud podnik zjišťuje rizika, 
vypracuje strategii náležité péče. Strategie 
náležité péče:

4. Pokud podnik zjišťuje rizika, 
vypracuje a zajistí provádění účinné 
strategie náležité péče. Strategie náležité 
péče:

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 4 – odst. 4 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Pokud podnik zjišťuje rizika, 
vypracuje strategii náležité péče. Strategie 
náležité péče:

4. Podniky vypracují a účinně 
zavedou strategii náležité péče. V rámci 
své strategie náležité péče podniky 
přinejmenším:
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Or. en

Pozměňovací návrh 533
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 4 – odst. 4 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Pokud podnik zjišťuje rizika, 
vypracuje strategii náležité péče. Strategie 
náležité péče:

4. Podnik vypracuje strategii náležité 
péče. Strategie náležité péče:

Or. de

Pozměňovací návrh 534
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 4 – bod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) uvádí výčet rizik, která podnik 
zjišťoval jako pravděpodobně spojená s 
jeho provozními činnostmi či obchodními 
vztahy, a míru závažnosti a naléhavosti 
těchto rizik.

i) určí a uvede potenciální nebo 
skutečné nepříznivé dopady na lidská 
práva, životní prostředí a správu věcí 
veřejných, které budou pravděpodobně 
spojené s jeho provozními činnostmi či 
činnostmi v rámci jeho obchodních 
vztahů, a míru závažnosti, 
pravděpodobnosti a naléhavosti těchto 
dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. i
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) uvádí výčet rizik, která podnik 
zjišťoval jako pravděpodobně spojená s 
jeho provozními činnostmi či obchodními 
vztahy, a míru závažnosti a naléhavosti 
těchto rizik.

i) určuje a upřesňuje rizika, která 
podnik zjišťoval jako pravděpodobně 
přítomná v jeho provozních postupech a 
postupech v rámci jeho obchodních 
vztahů, a míru závažnosti a 
pravděpodobnosti těchto rizik.

Or. de

Pozměňovací návrh 536
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 4 – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zveřejňuje podrobné, relevantní a 
smysluplné informace o hodnotovém 
řetězci podniku, včetně názvů, míst a 
dalších relevantních informací týkajících 
se dceřiných společností, dodavatelů a 
obchodních partnerů v jeho hodnotovém 
řetězci;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 537
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Hildegard Bentele, Enikő 
Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 4 – bod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zveřejňuje podrobné, relevantní a 
smysluplné informace o hodnotovém 
řetězci podniku, včetně názvů, míst a 
dalších relevantních informací týkajících 
se dceřiných společností, dodavatelů a 
obchodních partnerů v jeho hodnotovém 

vypouští se
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řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 4 – bod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zveřejňuje podrobné, relevantní a 
smysluplné informace o hodnotovém 
řetězci podniku, včetně názvů, míst a 
dalších relevantních informací týkajících 
se dceřiných společností, dodavatelů a 
obchodních partnerů v jeho hodnotovém 
řetězci;

ii) zveřejňuje relevantní informace o 
hodnotovém řetězci podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 4 – bod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zveřejňuje podrobné, relevantní a 
smysluplné informace o hodnotovém 
řetězci podniku, včetně názvů, míst a 
dalších relevantních informací týkajících se 
dceřiných společností, dodavatelů a 
obchodních partnerů v jeho hodnotovém 
řetězci;

ii) s náležitým přihlédnutím k 
obchodnímu tajemství zveřejňuje 
podrobné, relevantní a smysluplné 
informace o hodnotovém řetězci podniku, 
včetně názvů, míst a dalších relevantních 
informací týkajících se dceřiných 
společností, dodavatelů a obchodních 
partnerů v jeho hodnotovém řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
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Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 4 – bod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zveřejňuje podrobné, relevantní a 
smysluplné informace o hodnotovém 
řetězci podniku, včetně názvů, míst a 
dalších relevantních informací týkajících se 
dceřiných společností, dodavatelů a 
obchodních partnerů v jeho hodnotovém 
řetězci;

ii) zmapuje svůj hodnotový řetězec a 
zveřejňuje podrobné, relevantní a 
smysluplné informace, včetně názvů, míst, 
typů dodávaných výrobků a služeb, a 
dalších relevantních informací týkající se 
dceřiných společností, dodavatelů, 
subdodavatelů a obchodních vztahů;

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. i i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zveřejňuje podrobné, relevantní a 
smysluplné informace o hodnotovém 
řetězci podniku, včetně názvů, míst a 
dalších relevantních informací týkajících se 
dceřiných společností, dodavatelů a 
obchodních partnerů v jeho hodnotovém 
řetězci;

ii) zveřejňuje podrobné, relevantní a 
smysluplné informace o hodnotovém 
řetězci podniku, včetně názvů, druhu 
produktů, míst a dalších relevantních 
informací týkajících se dceřiných 
společností, dodavatelů a obchodních 
partnerů v jeho hodnotovém řetězci;

Or. de

Pozměňovací návrh 542
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. i i i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) uvádí politiky a opatření, které iii) uvádí politiky a opatření, které 
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podnik hodlá přijmout s cílem tato rizika 
ukončit, předcházet jim nebo je zmírnit;

podnik uplatňuje s cílem ukončit 
potenciální nebo skutečné nepříznivé 
dopady, předcházet jim nebo je zmírnit;

Or. de

Pozměňovací návrh 543
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 4 – bod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) uvádí politiky a opatření, které 
podnik hodlá přijmout s cílem tato rizika 
ukončit, předcházet jim nebo je zmírnit;

iii) přijme veškeré přiměřené politiky 
a opatření s cílem ukončit potenciální nebo 
skutečné nepříznivé dopady, předcházet 
jim nebo je zmírnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 4 – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) vymezuje politiku stanovení priorit 
pro případy, kdy podnik není schopen řešit 
všechna rizika současně. Podniky zváží 
míru závažnosti a naléhavosti různých 
přítomných rizik, rozsah rizik, jejich rozsah 
a to, jak nenapravitelné mohou být, a v 
případě potřeby uplatní při řešení těchto 
rizik politiku stanovení priorit;

iv) iv) vymezuje politiku stanovení 
priorit pro případy, kdy podnik není 
schopen řešit všechna rizika současně. V 
případě neznalosti nebo neschopnosti 
stanovit priority by podnikům měly 
poradit vnitrostátní orgány, které zváží 
míru závažnosti a naléhavosti různých 
přítomných rizik, rozsah rizik, jejich rozsah 
a to, jak nenapravitelné mohou být, a v 
případě potřeby mohou navrhnout, jakou 
politiku stanovení priorit vytvořit při řešení 
těchto rizik;

Or. es
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Pozměňovací návrh 545
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 4 – bod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) vymezuje politiku stanovení priorit 
pro případy, kdy podnik není schopen řešit 
všechna rizika současně. Podniky zváží 
míru závažnosti a naléhavosti různých 
přítomných rizik, rozsah rizik, jejich rozsah 
a to, jak nenapravitelné mohou být, a v 
případě potřeby uplatní při řešení těchto 
rizik politiku stanovení priorit;

iv) vymezuje politiku stanovení priorit 
v souladu s článkem 17 obecných zásad 
OSN v oblasti podnikání a lidských práv 
pro případy, kdy podnik není schopen řešit 
všechna rizika současně. Podniky zváží 
míru závažnosti a naléhavosti různých 
přítomných rizik, rozsah rizik, jejich rozsah 
a to, jak nenapravitelné mohou být, a v 
případě potřeby uplatní při řešení těchto 
rizik politiku stanovení priorit;

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 4 – bod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) vymezuje politiku stanovení priorit 
pro případy, kdy podnik není schopen řešit 
všechna rizika současně. Podniky zváží 
míru závažnosti a naléhavosti různých 
přítomných rizik, rozsah rizik, jejich 
rozsah a to, jak nenapravitelné mohou být, 
a v případě potřeby uplatní při řešení těchto 
rizik politiku stanovení priorit;

iv) vymezuje strategii stanovení priorit 
pro případy, kdy podnik není schopen řešit 
všechna rizika současně. Podniky zváží 
míru závažnosti, pravděpodobnosti a 
naléhavosti různých potenciálních a 
skutečných nepříznivých dopadů, rozsah 
rizik, jejich rozsah a to, jak nenapravitelné 
mohou být, a v případě potřeby uplatní při 
řešení těchto rizik politiku stanovení 
priorit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 547
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 4 – bod iv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iva) zřídí a zavede mechanismus 
varování, který shromažďuje zprávy o 
potenciálních nebo skutečných 
nepříznivých dopadech na lidská práva, 
životní prostředí a správu věcí veřejných;

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 4 – bod iv b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ivb) zřídí a zavede systém pro účinné 
sledování a monitorování reakcí s cílem 
posoudit, zda jsou potenciální a skutečné 
dopady účinně řešeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 4 – bod iv c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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ivc) informuje příslušné zúčastněné 
strany o tom, jak byl potenciální nebo 
nepříznivý dopad řešen.

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. Podniky by měly zveřejnit svou 
strategii náležité péče, včetně všech výše 
uvedených prvků a metodiky, jíž se řídí.

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Podniky vynaloží veškeré 
přiměřené úsilí, aby určily totožnost 
subdodavatelů a dodavatelů ve svém 
hodnotovém řetězci.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 552
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Hildegard Bentele, Enikő 
Győri, Daniel Buda, Christian Sagartz

Návrh usnesení
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Čl. 4 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Podniky vynaloží veškeré 
přiměřené úsilí, aby určily totožnost 
subdodavatelů a dodavatelů ve svém 
hodnotovém řetězci.

5. Podniky vynaloží veškeré 
přiměřené úsilí, aby určily totožnost 
subdodavatelů a dodavatelů v prvním 
stupni hodnotového řetězce mimo EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Podniky vynaloží veškeré 
přiměřené úsilí, aby určily totožnost 
subdodavatelů a dodavatelů ve svém 
hodnotovém řetězci.

5. Podniky vynaloží veškeré 
přiměřené úsilí, aby určily totožnost 
subdodavatelů a dodavatelů v prvním 
stupni hodnotového řetězce.

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Podniky uvedou, v jakém vztahu je 
jejich strategie náležité péče k jejich 
obchodní strategii, politikám, včetně 
nákupních politik, a postupů s nimi 
spojených, a jak je do nich začleněna.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 555
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Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, József Szájer, 
Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Podniky uvedou, v jakém vztahu je 
jejich strategie náležité péče k jejich 
obchodní strategii, politikám, včetně 
nákupních politik, a postupů s nimi 
spojených, a jak je do nich začleněna.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Manon Aubry, Charles Goerens, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Marie Toussaint, 
Saskia Bricmont, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. Dceřiné společnosti podniku nebo 
společnosti ovládané podnikem splňují 
povinnost zavést strategii náležité péče, 
pokud je jejich mateřská nebo ovládající 
společnost zahrne do své strategie náležité 
péče.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 4 – odst. 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. Dceřiné společnosti podniku nebo 
společnosti ovládané podnikem splňují 

7. Dceřiné společnosti podniku nebo 
společnosti ovládané podnikem nesplňují 
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povinnost zavést strategii náležité péče, 
pokud je jejich mateřská nebo ovládající 
společnost zahrne do své strategie náležité 
péče.

povinnost zavést strategii náležité péče, i 
když je jejich mateřská nebo ovládající 
společnost zahrne do své strategie náležité 
péče.

Or. de

Pozměňovací návrh 558
Axel Voss, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. Podniky provádějí náležitou péči v 
rámci hodnotového řetězce, která je 
přiměřená a úměrná jejich konkrétní 
situaci, zejména odvětví, v němž působí, 
velikosti a délce dodavatelského řetězce, 
velikosti podniku, jeho kapacitě, zdrojům 
a pákovému efektu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 4 – odst. 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. Podniky provádějí náležitou péči v 
rámci hodnotového řetězce, která je 
přiměřená a úměrná jejich konkrétní 
situaci, zejména odvětví, v němž působí, 
velikosti a délce dodavatelského řetězce, 
velikosti podniku, jeho kapacitě, zdrojům 
a pákovému efektu.

8. Podniky stanoví strategii náležité 
péče, která je přiměřená a úměrná 
závažnosti a pravděpodobnosti jejich rizik 
a jejich konkrétní situaci, zejména oblasti 
jejich činnosti, velikosti a délce 
dodavatelského řetězce a velikosti 
podniku, a účinně ji provádějí.

Or. de
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Pozměňovací návrh 560
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. Podniky provádějí náležitou péči v 
rámci hodnotového řetězce, která je 
přiměřená a úměrná jejich konkrétní 
situaci, zejména odvětví, v němž působí, 
velikosti a délce dodavatelského řetězce, 
velikosti podniku, jeho kapacitě, zdrojům 
a pákovému efektu.

8. Podniky provádějí náležitou péči v 
rámci hodnotového řetězce, která je 
přiměřená a úměrná závažnosti a 
pravděpodobnosti jejich rizik a jejich 
konkrétní situaci, zejména odvětví, v němž 
působí, velikosti a délce dodavatelského 
řetězce a velikosti podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 561
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. Podniky provádějí náležitou péči v 
rámci hodnotového řetězce, která je 
přiměřená a úměrná jejich konkrétní 
situaci, zejména odvětví, v němž působí, 
velikosti a délce dodavatelského řetězce, 
velikosti podniku, jeho kapacitě, zdrojům a 
pákovému efektu.

8. Podniky provádějí náležitou péči v 
rámci hodnotového řetězce, která je 
přiměřená a úměrná jejich konkrétní 
situaci, zejména odvětví, v němž působí, 
velikosti, velikosti podniku, jeho kapacitě, 
zdrojům a pákovému efektu.

Or. es

Pozměňovací návrh 562
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. Podniky provádějí náležitou péči v 8. Podniky provádějí náležitou péči v 
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rámci hodnotového řetězce, která je 
přiměřená a úměrná jejich konkrétní 
situaci, zejména odvětví, v němž působí, 
velikosti a délce dodavatelského řetězce, 
velikosti podniku, jeho kapacitě, zdrojům 
a pákovému efektu.

rámci strategie, která je přiměřená a 
úměrná závažnosti a pravděpodobnosti 
jejich rizik a jejich konkrétní situaci, 
zejména odvětví, v němž působí, velikosti 
a délce dodavatelského řetězce, velikosti 
podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Podniky prostřednictvím 
smluvních doložek a přijímání kodexů 
chování zajistí, aby jejich obchodní vztahy 
zavedly a prováděly politiky v oblasti 
lidských práv, životního prostředí a správy 
a řízení, které jsou v souladu s jejich 
strategií náležité péče.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 564
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Podniky prostřednictvím 
smluvních doložek a přijímání kodexů 
chování zajistí, aby jejich obchodní vztahy 
zavedly a prováděly politiky v oblasti 
lidských práv, životního prostředí a správy 
a řízení, které jsou v souladu s jejich 
strategií náležité péče.

9. Podniky zajistí, aby jejich obchodní 
vztahy zavedly, prováděly a uskutečňovaly 
účinné politiky v oblasti lidských práv, 
životního prostředí a správy a řízení, které 
jsou v souladu s jejich strategií náležité 
péče, mimo jiné včetně prostřednictvím 
smluvních doložek a přijímání politik 
nebo kodexů chování, které jejich 
obchodní vztahy zavedly a provádějí. 
Podniky zajistí, aby jejich vlastní nákupní 
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postupy a rozdělení nákladů nevytvářely 
rizika ani nepřispívaly k rizikům a 
umožnily a usnadňovaly přijímání 
účinných politik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí a správy věcí veřejných 
jejich obchodními vztahy.

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Podniky prostřednictvím 
smluvních doložek a přijímání kodexů 
chování zajistí, aby jejich obchodní vztahy 
zavedly a prováděly politiky v oblasti 
lidských práv, životního prostředí a správy 
a řízení, které jsou v souladu s jejich 
strategií náležité péče.

9. Výkon povinnosti náležité péče 
podniků může zahrnovat použití 
rámcových dohod, smluvních doložek a 
přijímání právně závazných kodexů 
chování, aby jejich obchodní vztahy 
zavedly a prováděly politiky v oblasti 
lidských práv, životního prostředí a správy 
a řízení, které jsou v souladu s jejich 
strategií náležité péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Podniky prostřednictvím smluvních 
doložek a přijímání kodexů chování zajistí, 
aby jejich obchodní vztahy zavedly a 
prováděly politiky v oblasti lidských práv, 
životního prostředí a správy a řízení, které 
jsou v souladu s jejich strategií náležité 
péče.

9. Podniky prostřednictvím smluvních 
doložek, prostřednictvím přijímání kodexů 
chování a případně prostřednictvím 
certifikovaných a nezávislých auditů 
zajistí, aby jejich obchodní vztahy zavedly 
a prováděly politiky v oblasti lidských 
práv, životního prostředí a správy a řízení, 
které jsou v souladu s jejich strategií 
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náležité péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Podniky prostřednictvím smluvních 
doložek a přijímání kodexů chování zajistí, 
aby jejich obchodní vztahy zavedly a 
prováděly politiky v oblasti lidských práv, 
životního prostředí a správy a řízení, které 
jsou v souladu s jejich strategií náležité 
péče.

9. Podniky prostřednictvím smluvních 
doložek a přijímání kodexů chování zajistí, 
aby jejich obchodní vztahy v prvním 
stupni hodnotového řetězce mimo EU 
zavedly a prováděly politiky v oblasti 
lidských práv a životního prostředí, které 
jsou v souladu s jejich strategií náležité 
péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Podniky prostřednictvím smluvních 
doložek a přijímání kodexů chování zajistí, 
aby jejich obchodní vztahy zavedly a 
prováděly politiky v oblasti lidských práv, 
životního prostředí a správy a řízení, které 
jsou v souladu s jejich strategií náležité 
péče.

9. Podniky prostřednictvím smluvních 
doložek a přijímání kodexů chování zajistí, 
aby jejich obchodní vztahy zavedly a 
prováděly politiky v oblasti lidských práv a 
životního prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 569
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Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 4 – bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. Podniky pravidelně ověřují, zda 
jejich subdodavatelé a dodavatelé plní své 
povinnosti podle odstavce 9.

10. Podniky by se měly snažit ověřit, 
zda jejich subdodavatelé a dodavatelé plní 
své zákonné povinnosti v souladu se 
základními právy.

Or. es

Pozměňovací návrh 570
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 5 – nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zapojení odborů a konzultace se 
zúčastněnými stranami

Konzultace se zúčastněnými stranami

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Čl. 5 – nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zapojení odborů a konzultace se 
zúčastněnými stranami

Zapojení zúčastněných stran a konzultace 
s nimi

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Liesje Schreinemacher
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Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
při vytváření a provádění své strategie 
náležité péče v dobré víře prováděly 
účinné, smysluplné a informované 
konzultace se zúčastněnými stranami, a to 
způsobem, který odpovídá jejich velikosti a 
povaze a kontextu jejich činnosti, přičemž 
zaručí zejména právo účasti odborů na 
příslušné úrovni na vytváření a provádění 
strategie náležité péče v dobré víře s jejich 
podnikem.

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
při vytváření a provádění své strategie 
náležité péče v dobré víře prováděly 
účinné, smysluplné a informované 
konzultace se zúčastněnými stranami, a to 
způsobem, který odpovídá jejich velikosti a 
povaze a kontextu jejich činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 573
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
při vytváření a provádění své strategie 
náležité péče v dobré víře prováděly 
účinné, smysluplné a informované 
konzultace se zúčastněnými stranami, a to 
způsobem, který odpovídá jejich velikosti a 
povaze a kontextu jejich činnosti, přičemž 
zaručí zejména právo účasti odborů na 
příslušné úrovni na vytváření a provádění 
strategie náležité péče v dobré víře s jejich 
podnikem.

1. Komise a členské státy podpoří, 
aby podniky při vytváření a provádění své 
strategie náležité péče v dobré víře 
prováděly účinné, smysluplné a 
informované konzultace se zúčastněnými 
stranami tak, jak to odpovídá jejich 
velikosti a povaze a kontextu jejich 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Manon Aubry



PE658.905v01-00 88/100 AM\1215358CS.docx

CS

Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
při vytváření a provádění své strategie 
náležité péče v dobré víře prováděly 
účinné, smysluplné a informované 
konzultace se zúčastněnými stranami, a to 
způsobem, který odpovídá jejich velikosti a 
povaze a kontextu jejich činnosti, přičemž 
zaručí zejména právo účasti odborů na 
příslušné úrovni na vytváření a provádění 
strategie náležité péče v dobré víře s jejich 
podnikem.

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
při vytváření a provádění své strategie 
náležité péče v dobré víře prováděly 
účinné, smysluplné a informované 
konzultace se zúčastněnými stranami, a to 
způsobem, který odpovídá jejich velikosti a 
povaze a kontextu jejich činnosti, přičemž 
zaručí zejména právo účasti odborů na 
příslušné úrovni, včetně odvětvové, 
vnitrostátní, evropské a globální úrovně, s 
cílem iniciovat a vyjednávat vytváření a 
provádění strategie náležité péče v dobré 
víře a bez zbytečného zpoždění s jejich 
podnikem.

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
při vytváření a provádění své strategie 
náležité péče v dobré víře prováděly 
účinné, smysluplné a informované 
konzultace se zúčastněnými stranami, a to 
způsobem, který odpovídá jejich velikosti a 
povaze a kontextu jejich činnosti, přičemž 
zaručí zejména právo účasti odborů na 
příslušné úrovni na vytváření a provádění 
strategie náležité péče v dobré víře s jejich 
podnikem.

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
při vytváření a provádění své strategie 
náležité péče v dobré víře prováděly 
účinné, smysluplné a informované 
konzultace se zúčastněnými stranami, a to 
způsobem, který odpovídá jejich velikosti a 
povaze a kontextu jejich činnosti, přičemž 
zaručí zejména právo odborů na příslušné 
úrovni, včetně odvětvové, vnitrostátní, 
evropské a globální úrovně, podílet se na 
vytváření a provádění strategie náležité 
péče v dobré víře a bez zbytečného 
zpoždění s jejich podnikem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 576
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
při vytváření a provádění své strategie 
náležité péče v dobré víře prováděly 
účinné, smysluplné a informované 
konzultace se zúčastněnými stranami, a to 
způsobem, který odpovídá jejich velikosti a 
povaze a kontextu jejich činnosti, přičemž 
zaručí zejména právo účasti odborů na 
příslušné úrovni na vytváření a provádění 
strategie náležité péče v dobré víře s jejich 
podnikem.

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
při vytváření a provádění své strategie 
náležité péče v dobré víře prováděly 
účinné, smysluplné a informované 
konzultace se zúčastněnými stranami, a to 
způsobem, který odpovídá jejich velikosti a 
povaze a kontextu jejich činnosti, přičemž 
zaručí zejména právo účasti odborů nebo 
zástupců pracovníků nebo pracovníků 
samotných na příslušné úrovni na 
vytváření a provádění strategie náležité 
péče v dobré víře s jejich podnikem.

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 
zúčastněné strany byly oprávněny od 
podniku požadovat, aby je v souladu s 
podmínkami odstavce 1 zapojil do 
konzultací.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 
zúčastněné strany byly oprávněny od 
podniku požadovat, aby je v souladu s 
podmínkami odstavce 1 zapojil do 
konzultací.

2. Členské státy zajistí, aby primární 
zúčastněné strany byly oprávněny od 
podniku požadovat, aby je v souladu s 
podmínkami odstavce 1 zapojil do 
konzultací.

Or. en

Pozměňovací návrh 579
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Podnik zavede účinné ochranné 
mechanismy a opatření s cílem zajistit, 
aby dotčené nebo potenciálně dotčené 
zúčastněné strany nebyly v důsledku 
účasti na konzultacích uvedených 
v odstavci 1 nijak ohroženy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Konzultace s původními obyvateli 
se provádějí v souladu s mezinárodními 
normami v oblasti lidských práv, včetně 
normy pro svobodný, předchozí a 
informovaný souhlas a respektování 
práva původních obyvatel na sebeurčení.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 581
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Konzultace s původními obyvateli 
se provádějí v souladu s mezinárodními 
normami v oblasti lidských práv, včetně 
normy pro svobodný, předchozí a 
informovaný souhlas a respektování 
práva původních obyvatel na sebeurčení.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 582
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Jorge Buxadé Villalba, Enikő Győri, József Szájer

Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Konzultace s původními obyvateli 
se provádějí v souladu s mezinárodními 
normami v oblasti lidských práv, včetně 
normy pro svobodný, předchozí a 
informovaný souhlas a respektování 
práva původních obyvatel na sebeurčení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Zaměstnanci nebo jejich zástupci 5. Zaměstnanci nebo jejich zástupci 
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jsou informováni o strategii náležité péče 
svého podniku a tato strategie je jim 
předkládána je konzultaci v souladu se 
směrnicí 2002/14/ES, kterou se stanoví 
obecný rámec pro informování 
zaměstnanců a projednávání se 
zaměstnanci v Evropském společenství, 
směrnicí 2009/38/ES o zřízení evropské 
rady zaměstnanců a směrnicí Rady 
2001/86/ES, kterou se doplňuje statut 
evropské společnosti s ohledem na 
zapojení zaměstnanců.

jsou informováni o strategii náležité péče 
svého podniku a tato strategie je jim 
předkládána je konzultaci v souladu se 
směrnicí 2002/14/ES, kterou se stanoví 
obecný rámec pro informování 
zaměstnanců a projednávání se 
zaměstnanci v Evropském společenství, 
směrnicí 2009/38/ES o zřízení evropské 
rady zaměstnanců, směrnicí Rady 
2001/86/ES, kterou se doplňuje statut 
evropské společnosti s ohledem na 
zapojení zaměstnanců, právem kolektivně 
vyjednávat uznávaným zejména úmluvami 
MOP č. 87, 98 a 154, Evropskou úmluvou 
Rady Evropy o lidských právech a 
Evropskou sociální chartou a 
rozhodnutími Výboru MOP pro svobodu 
sdružování, Výboru odborníků pro 
uplatňování úmluv a doporučení 
(CEACR) a Evropského výboru Rady 
Evropy pro sociální práva (ECSR).

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Zaměstnanci nebo jejich zástupci 
jsou informováni o strategii náležité péče 
svého podniku a tato strategie je jim 
předkládána je konzultaci v souladu se 
směrnicí 2002/14/ES, kterou se stanoví 
obecný rámec pro informování 
zaměstnanců a projednávání se 
zaměstnanci v Evropském společenství, 
směrnicí 2009/38/ES o zřízení evropské 
rady zaměstnanců a směrnicí Rady 
2001/86/ES, kterou se doplňuje statut 
evropské společnosti s ohledem na 
zapojení zaměstnanců.

5. Zaměstnanci nebo jejich zástupci 
jsou informováni o mapování 
potenciálních a skutečných nepříznivých 
dopadů podnikem, o strategii náležité péče 
svého podniku a jejím provádění a tato 
strategie je jim předkládána je konzultaci v 
souladu se směrnicí 2002/14/ES, kterou se 
stanoví obecný rámec pro informování 
zaměstnanců a projednávání se 
zaměstnanci v Evropském společenství, 
směrnicí 2009/38/ES o zřízení evropské 
rady zaměstnanců a směrnicí Rady 
2001/86/ES, kterou se doplňuje statut 
evropské společnosti s ohledem na 
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zapojení zaměstnanců.

Or. en

Pozměňovací návrh 585
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Zaměstnanci nebo jejich zástupci 
jsou informováni o strategii náležité péče 
svého podniku a tato strategie je jim 
předkládána je konzultaci v souladu se 
směrnicí 2002/14/ES, kterou se stanoví 
obecný rámec pro informování 
zaměstnanců a projednávání se 
zaměstnanci v Evropském společenství, 
směrnicí 2009/38/ES o zřízení evropské 
rady zaměstnanců a směrnicí Rady 
2001/86/ES, kterou se doplňuje statut 
evropské společnosti s ohledem na 
zapojení zaměstnanců.

5. Zaměstnanci nebo jejich zástupci 
jsou informováni o mapování 
potenciálních a skutečných nepříznivých 
dopadů podnikem, o strategii náležité péče 
svého podniku a n jejím provádění a tato 
strategie je jim předkládána je konzultaci v 
souladu se směrnicí 2002/14/ES, kterou se 
stanoví obecný rámec pro informování 
zaměstnanců a projednávání se 
zaměstnanci v Evropském společenství, 
směrnicí 2009/38/ES o zřízení evropské 
rady zaměstnanců a směrnicí Rady 
2001/86/ES, kterou se doplňuje statut 
evropské společnosti s ohledem na 
zapojení zaměstnanců.

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že podnik odmítne provést konzultace se 
zúčastněnými stranami, nezapojí odbory v 
dobré víře nebo náležitě neinformuje a 
nekonzultuje pracovníky nebo jejich 
zástupce, mohly zúčastněné strany a 
odbory věc postoupit příslušnému 

vypouští se
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vnitrostátnímu orgánu.

Or. es

Pozměňovací návrh 587
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, József Szájer, 
Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že podnik odmítne provést konzultace se 
zúčastněnými stranami, nezapojí odbory v 
dobré víře nebo náležitě neinformuje a 
nekonzultuje pracovníky nebo jejich 
zástupce, mohly zúčastněné strany a 
odbory věc postoupit příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že podnik odmítne provést konzultace se 
zúčastněnými stranami, nezapojí odbory v 
dobré víře nebo náležitě neinformuje a 
nekonzultuje pracovníky nebo jejich 
zástupce, mohly zúčastněné strany a 
odbory věc postoupit příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu.

6. Aniž jsou dotčeny právní kroky a 
opravné prostředky, členské státy zajistí, 
aby v případě, že podnik odmítne provést 
konzultace se zúčastněnými stranami, 
nezapojí se v dobré víře do efektivních, 
smysluplných a informovaných jednání s 
odbory nebo náležitě neinformuje a 
nekonzultuje pracovníky nebo jejich 
zástupce, to bude představovat porušení 
povinností náležité péče a zúčastněné 
strany a odbory budou moci věc postoupit 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu. 
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Příslušný orgán může uložit podniku 
sankce za toto porušení jeho povinností.

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Čl. 5 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že podnik odmítne provést konzultace se 
zúčastněnými stranami, nezapojí odbory v 
dobré víře nebo náležitě neinformuje a 
nekonzultuje pracovníky nebo jejich 
zástupce, mohly zúčastněné strany a 
odbory věc postoupit příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu.

6. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že podnik odmítne provést konzultace se 
zúčastněnými stranami nebo náležitě 
neinformuje a nekonzultuje pracovníky 
nebo jejich zástupce, mohly zúčastněné 
strany věc postoupit příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
zveřejňovaly svou strategii náležité péče 
přístupným způsobem a bezplatně, 
zejména na internetových stránkách 
podniků.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Heidi Hautala
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Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
zveřejňovaly svou strategii náležité péče 
přístupným způsobem a bezplatně, zejména 
na internetových stránkách podniků.

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
zveřejňovaly svou strategii náležité péče 
tak, aby následující informace byly 
dostupné přístupným způsobem, 
srovnatelným způsobem a bezplatně, 
zejména na internetových stránkách 
podniků.

a) Politiky podniků v oblasti lidských 
práv, životního prostředí a správy věcí 
veřejných v souladu s čl. 4 odst. 2.
b) Informace o opatřeních přijatých k 
přijetí politik náležité péče do systémů 
řízení.
c) Zjištěné oblasti rizika a nepříznivé 
dopady.
d) Opatření přijatá za účelem prevence 
nebo zmírnění těchto rizik, včetně 
případných odhadovaných 
harmonogramů, referenčních hodnot pro 
zlepšení a výsledků těchto opatření.
e) Opatření ke sledování provádění a 
výsledků.
f) Informace o poskytování nebo 
spolupráci při jakékoli nápravě.
g) Mapování hodnotového řetězce 
podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 6 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky 1. Členské státy zajistí, aby byla na 
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zveřejňovaly svou strategii náležité péče 
přístupným způsobem a bezplatně, zejména 
na internetových stránkách podniků.

internetových stránkách podniků 
zveřejňována zjištěná rizika a opatření 
náležité péče přijatá v souladu s 
článkem 4, posouzení a přezkum strategie 
náležité péče prováděné v souladu s 
článkem 8 a pravidelná zpráva o jejím 
provádění. Podniky tyto informace 
zveřejňují přístupným způsobem a 
bezplatně, zejména na svých internetových 
stránkách.

Or. de

Pozměňovací návrh 593
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
zveřejňovaly svou strategii náležité péče 
přístupným způsobem a bezplatně, zejména 
na internetových stránkách podniků.

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
zveřejňovaly svou strategii náležité péče 
uvedenou v čl. 4 odst. 4 přístupným 
způsobem, srovnatelným způsobem a 
bezplatně, zejména na internetových 
stránkách podniků.

Stejným způsobem rovněž zveřejní:

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
zveřejňovaly svou strategii náležité péče 
přístupným způsobem a bezplatně, 
zejména na internetových stránkách 
podniků.

1. Členské státy zajistí, aby podniky, 
které tak chtějí učinit, zveřejňovaly svou 
strategii náležité péče přístupným 
způsobem a bezplatně, na veřejných 
internetových stránkách vytvořených za 
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tím účelem.

Or. es

Pozměňovací návrh 595
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
zveřejňovaly svou strategii náležité péče 
přístupným způsobem a bezplatně, zejména 
na internetových stránkách podniků.

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
zveřejňovaly svou strategii náležité péče 
přístupným způsobem a bezplatně, zejména 
na internetových stránkách podniků, při 
respektování obchodního tajemství.

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 1 – bod i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) metodiku přijatou ke sledování 
potenciálních nebo skutečných 
nepříznivých dopadů na lidská práva, 
životní prostředí a správu věcí veřejných,

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 1 – bod ii (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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ii) opatření přijatá za účelem 
začlenění politik náležité péče do činností 
podniku a hodnotového řetězce,

Or. en

Pozměňovací návrh 598
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 1 – bod iii (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) klíčové určené oblasti a povahu 
potenciálních nebo skutečných 
nepříznivých dopadů,

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 1 – bod iv (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) opatření přijatá za účelem 
prevence nebo zmírnění klíčových 
potenciálních nebo skutečných 
nepříznivých dopadů, včetně případných 
odhadovaných harmonogramů, 
referenčních hodnot pro zlepšení a 
výsledků těchto opatření,

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 1 – bod v (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

v) opatření přijatá ke sledování 
provádění a výsledků,

Or. en


