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Poprawka 401
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, aby przedsiębiorstwa 
działające na rynku wewnętrznym 
wypełniały swoje obowiązki w zakresie 
poszanowania praw człowieka, środowiska 
i dobrych rządów oraz aby nie stwarzały 
ani nie przyczyniały się do powstania 
zagrożeń dla praw człowieka, środowiska i 
dobrych rządów w swojej działalności oraz 
w relacjach biznesowych.

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, aby przedsiębiorstwa 
działające na rynku wewnętrznym 
wypełniały swoje obowiązki w zakresie 
poszanowania praw człowieka i 
środowiska oraz aby nie stwarzały ani nie 
przyczyniały się do powstania zagrożeń dla 
praw człowieka i środowiska w swojej 
działalności oraz w relacjach biznesowych.

Or. fr

Poprawka 402
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, aby przedsiębiorstwa 
działające na rynku wewnętrznym 
wypełniały swoje obowiązki w zakresie 
poszanowania praw człowieka, środowiska 
i dobrych rządów oraz aby nie stwarzały 
ani nie przyczyniały się do powstania 
zagrożeń dla praw człowieka, środowiska i 
dobrych rządów w swojej działalności oraz 
w relacjach biznesowych.

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, aby przedsiębiorstwa 
działające na rynku wewnętrznym 
wypełniały swoje obowiązki w zakresie 
poszanowania praw człowieka i 
środowiska oraz aby nie stwarzały ani nie 
przyczyniały się do powstania zagrożeń dla 
praw człowieka i środowiska w swojej 
działalności oraz w relacjach biznesowych.

Or. ro

Poprawka 403
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara
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Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, aby przedsiębiorstwa 
działające na rynku wewnętrznym 
wypełniały swoje obowiązki w zakresie 
poszanowania praw człowieka, środowiska 
i dobrych rządów oraz aby nie stwarzały 
ani nie przyczyniały się do powstania 
zagrożeń dla praw człowieka, środowiska i 
dobrych rządów w swojej działalności oraz 
w relacjach biznesowych.

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, aby przedsiębiorstwa 
działające na rynku wewnętrznym 
wypełniały swoje obowiązki w zakresie 
poszanowania praw człowieka, środowiska 
i dobrych rządów oraz aby nie stwarzały 
ani nie przyczyniały się do powstania 
zagrożeń dla praw człowieka, środowiska i 
dobrych rządów w swojej działalności oraz 
w działalności ich bezpośrednich 
dostawców.

Or. en

Poprawka 404
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, aby przedsiębiorstwa 
działające na rynku wewnętrznym 
wypełniały swoje obowiązki w zakresie 
poszanowania praw człowieka, środowiska 
i dobrych rządów oraz aby nie stwarzały 
ani nie przyczyniały się do powstania 
zagrożeń dla praw człowieka, środowiska i 
dobrych rządów w swojej działalności oraz 
w relacjach biznesowych.

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, aby przedsiębiorstwa z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
działające na rynku wewnętrznym 
wypełniały swoje obowiązki w zakresie 
poszanowania praw podstawowych 
zawartych w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej, a w szczególności praw 
dziecka i zakazu pracy dzieci.

Or. es

Poprawka 405
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
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Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu ustanawia się minimalne 
wymogi dla przedsiębiorstw w zakresie 
identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów, które mogą wynikać z ich działań, 
a także w zakresie zapobiegania i 
przeciwdziałania takim zagrożeniom oraz 
rozliczania i naprawiania skutków 
odnośnych działań. Dzięki koordynacji 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów te 
wymogi należytej staranności mają na 
celu poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

skreśla się

Or. es

Poprawka 406
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu ustanawia się minimalne 
wymogi dla przedsiębiorstw w zakresie 
identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów, które mogą wynikać z ich działań, 
a także w zakresie zapobiegania i 
przeciwdziałania takim zagrożeniom oraz 
rozliczania i naprawiania skutków 
odnośnych działań. Dzięki koordynacji 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów te 
wymogi należytej staranności mają na celu 
poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

W tym celu ustanawia się minimalne 
wymogi dla przedsiębiorstw w zakresie 
identyfikacji, oceny, eliminacji, 
łagodzenia, monitorowania, śledzenia, 
komunikowania i ujawniania 
potencjalnych lub rzeczywistych 
negatywnych skutków ich własnych 
działań, działań w ramach ich łańcuchów 
wartości i innych relacji biznesowych dla 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów, a także w zakresie zapobiegania i 
przeciwdziałania takim skutkom oraz 
rozliczania i naprawiania skutków 
odnośnych działań. Dzięki koordynacji 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów te 
wymogi należytej staranności mają na celu 
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poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 407
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu ustanawia się minimalne 
wymogi dla przedsiębiorstw w zakresie 
identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów, które mogą wynikać z ich działań, 
a także w zakresie zapobiegania i 
przeciwdziałania takim zagrożeniom oraz 
rozliczania i naprawiania skutków 
odnośnych działań. Dzięki koordynacji 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów te 
wymogi należytej staranności mają na celu 
poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

W tym celu ustanawia się minimalne 
wymogi dla przedsiębiorstw w zakresie 
identyfikacji i eliminacji zagrożeń dla praw 
człowieka i środowiska, które mogą 
wynikać z ich działań, a także w zakresie 
zapobiegania takim zagrożeniom. Dzięki 
koordynacji zabezpieczeń w zakresie 
ochrony praw człowieka i środowiska te 
wymogi należytej staranności mają na celu 
poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu ustanawia się minimalne 
wymogi dla przedsiębiorstw w zakresie 
identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 

W tym celu ustanawia się wymogi dla 
przedsiębiorstw w zakresie identyfikacji, 
łagodzenia i monitorowania zagrożeń dla 
praw człowieka i środowiska, które mogą 
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praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów, które mogą wynikać z ich działań, 
a także w zakresie zapobiegania i 
przeciwdziałania takim zagrożeniom oraz 
rozliczania i naprawiania skutków 
odnośnych działań. Dzięki koordynacji 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów te 
wymogi należytej staranności mają na celu 
poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

wynikać z ich działań. Dzięki koordynacji 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka i środowiska te wymogi 
należytej staranności mają na celu poprawę 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 409
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu ustanawia się minimalne 
wymogi dla przedsiębiorstw w zakresie 
identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów, które mogą wynikać z ich działań, 
a także w zakresie zapobiegania i 
przeciwdziałania takim zagrożeniom oraz 
rozliczania i naprawiania skutków 
odnośnych działań. Dzięki koordynacji 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów te 
wymogi należytej staranności mają na celu 
poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

W tym celu ustanawia się minimalne 
wymogi dla przedsiębiorstw w zakresie 
identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
śledzenia, monitorowania i ujawniania 
zagrożeń i skutków dla praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów, które mogą 
wynikać z ich działań, a także w zakresie 
zapobiegania i przeciwdziałania takim 
zagrożeniom oraz rozliczania, 
komunikowania i naprawiania skutków 
odnośnych działań. Dzięki koordynacji 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów te 
wymogi należytej staranności mają na celu 
poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 410
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
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Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu ustanawia się minimalne 
wymogi dla przedsiębiorstw w zakresie 
identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów, które mogą wynikać z ich działań, 
a także w zakresie zapobiegania i 
przeciwdziałania takim zagrożeniom oraz 
rozliczania i naprawiania skutków 
odnośnych działań. Dzięki koordynacji 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów te 
wymogi należytej staranności mają na celu 
poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Niniejsza dyrektywa określa obowiązki 
przedsiębiorstw w zakresie należytej 
staranności w odniesieniu do łańcucha 
wartości, mianowicie obowiązki w 
zakresie identyfikacji, eliminacji, 
łagodzenia, monitorowania i ujawniania 
zagrożeń dla praw człowieka, środowiska i 
dobrych rządów, które mogą wynikać z ich 
działań, a także w zakresie zapobiegania i 
przeciwdziałania takim zagrożeniom oraz 
rozliczania i naprawiania skutków ich 
działań. Dzięki koordynacji zabezpieczeń 
w zakresie ochrony praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów te wymogi 
należytej staranności mają na celu poprawę 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 411
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu ustanawia się minimalne 
wymogi dla przedsiębiorstw w zakresie 
identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów, które mogą wynikać z ich działań, 
a także w zakresie zapobiegania i 
przeciwdziałania takim zagrożeniom oraz 
rozliczania i naprawiania skutków 
odnośnych działań. Dzięki koordynacji 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów te 
wymogi należytej staranności mają na celu 
poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

W tym celu ustanawia się minimalne 
wymogi dla przedsiębiorstw w zakresie 
identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów, które mogą wynikać z ich działań, 
a także w zakresie zapobiegania i 
przeciwdziałania takim zagrożeniom oraz 
rozliczania i rekompensowania zagrożeń 
naruszeniami, które mogą wynikać z 
odnośnych działań. Dzięki koordynacji 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów te 
wymogi należytej staranności mają na celu 
poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.



AM\1215358PL.docx 9/108 PE658.905v01-00

PL

Or. en

Poprawka 412
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu ustanawia się minimalne 
wymogi dla przedsiębiorstw w zakresie 
identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów, które mogą wynikać z ich działań, 
a także w zakresie zapobiegania i 
przeciwdziałania takim zagrożeniom oraz 
rozliczania i naprawiania skutków 
odnośnych działań. Dzięki koordynacji 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów te 
wymogi należytej staranności mają na celu 
poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

W tym celu ustanawia się minimalne 
wymogi dla przedsiębiorstw w zakresie 
identyfikacji, łagodzenia i monitorowania 
zagrożeń dla praw człowieka i środowiska, 
które mogą wynikać z ich działań. Dzięki 
koordynacji zabezpieczeń w zakresie 
ochrony praw człowieka i środowiska te 
wymogi należytej staranności mają na celu 
poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, przyczyniając się 
jednocześnie do zapobiegania i 
zmniejszania rozdrobnienia regulacyjnego 
i zwiększania pewności prawnej.

Or. ro

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

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma ponadto 
na celu zapewnienie możliwości 
pociągnięcia przedsiębiorstw do 
odpowiedzialności ze względu na ich 
niekorzystny wpływ na prawa człowieka, 
środowisko i dobre rządy w całym 
łańcuchu wartości.

skreśla się
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Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma ponadto na 
celu zapewnienie możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
ich niekorzystny wpływ na prawa 
człowieka, środowisko i dobre rządy w 
całym łańcuchu wartości.

2. Niniejsza dyrektywa ma ponadto na 
celu zapewnienie możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności i 
rozliczania ich z tytułu niekorzystnego 
wpływu na prawa człowieka, środowisko i 
dobre rządy, który powodują, do którego 
się przyczyniają lub z którym są 
bezpośrednio powiązane w całym 
łańcuchu wartości.

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości i dostępu do środków 
odwoławczych przed sądami państw 
członkowskich ofiarom naruszeń praw 
człowieka i szkód w środowisku 
występujących w łańcuchach wartości 
przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 415
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma ponadto na 
celu zapewnienie możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
ich niekorzystny wpływ na prawa 
człowieka, środowisko i dobre rządy w 

2. Niniejsza dyrektywa ma ponadto na 
celu zapewnienie możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
ich niekorzystny wpływ na prawa 
człowieka, środowisko i dobre rządy w 
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całym łańcuchu wartości. całym łańcuchu wartości, o ile 
przedsiębiorstwa spowodowały ten 
negatywny wpływ, przyczyniły się do niego 
lub mają z nim bezpośredni związek. 
Ponadto celem niniejszej dyrektywy jest 
zapewnienie ofiarom dostępu do środków 
odwoławczych.

Or. de

Poprawka 416
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma ponadto na 
celu zapewnienie możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
ich niekorzystny wpływ na prawa 
człowieka, środowisko i dobre rządy w 
całym łańcuchu wartości.

2. Niniejsza dyrektywa ma ponadto na 
celu zapewnienie możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
niekorzystny wpływ na prawa człowieka, 
środowisko i dobre rządy, który powodują 
lub do którego przyczyniają się w całym 
łańcuchu wartości, i ma na celu 
zapewnienie ofiarom dostępu do środków 
odwoławczych w związku z poniesioną 
szkodą.

Or. en

Poprawka 417
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma ponadto na 
celu zapewnienie możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
ich niekorzystny wpływ na prawa 
człowieka, środowisko i dobre rządy w 
całym łańcuchu wartości.

2. Niniejsza dyrektywa ma ponadto na 
celu umożliwienie pociągnięcia 
przedsiębiorstw do ewentualnej 
odpowiedzialności za ich niekorzystny 
wpływ na prawa podstawowe w związku z 
czynami, które były przez nie bezpośrednio 
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i na bieżąco kontrolowane. 

Or. es

Poprawka 418
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma ponadto na 
celu zapewnienie możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
ich niekorzystny wpływ na prawa 
człowieka, środowisko i dobre rządy w 
całym łańcuchu wartości.

2. Niniejsza dyrektywa ma ponadto na 
celu zapewnienie możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
ich niekorzystny wpływ na prawa 
człowieka i środowisko w całym łańcuchu 
wartości.

Or. fr

Poprawka 419
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 3 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

3. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla dalszych wymogów 
należytej staranności ustanowionych w 
unijnych przepisach sektorowych, w 
szczególności w rozporządzeniu (UE) nr 
995/20108 i rozporządzeniu (UE) 
2017/8219.

3. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
minimalne i bezwzględnie wiążące 
międzysektorowe obowiązki i wymogi 
służące zapewnieniu należytej staranności 
w odniesieniu do przedsiębiorstw. Ma ona 
zastosowanie bez uszczerbku dla dalszych 
wymogów należytej staranności 
ustanowionych w unijnych przepisach 
sektorowych, w szczególności w 
rozporządzeniu (UE) nr 995/20108 i 
rozporządzeniu (UE) 2017/8219.

_________________ _________________
8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 

8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
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obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna. 
Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 
295 z 12.11.2010, s. 23).

obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna. 
Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 
295 z 12.11.2010, s. 23).

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z 
dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
w łańcuchu dostaw unijnych importerów 
cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
(Dz.U. L 130 z 19.5.2017, s. 1).

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z 
dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
w łańcuchu dostaw unijnych importerów 
cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
(Dz.U. L 130 z 19.5.2017, s. 1).

Or. en

Poprawka 420
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 3 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

3. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla dalszych wymogów 
należytej staranności ustanowionych w 
unijnych przepisach sektorowych, w 
szczególności w rozporządzeniu (UE) nr 
995/20108 i rozporządzeniu (UE) 
2017/8219.

3. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla dalszych wymogów 
należytej staranności ustanowionych w 
unijnych przepisach sektorowych, w 
szczególności w rozporządzeniu (UE) nr 
995/20108 i rozporządzeniu (UE) 
2017/8219 oraz innych przepisów 
sektorowych, jakie mogą zostać 
wprowadzone w przyszłości.

_________________ _________________
8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna. 
Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 
295 z 12.11.2010, s. 23).

8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna. 
Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 
295 z 12.11.2010, s. 23).

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z 
dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające 
obowiązki w zakresie należytej staranności 

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z 
dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
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w łańcuchu dostaw unijnych importerów 
cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
(Dz.U. L 130 z 19.5.2017, s. 1).

w łańcuchu dostaw unijnych importerów 
cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
(Dz.U. L 130 z 19.5.2017, s. 1).

Or. en

Poprawka 421
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

3. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla dalszych wymogów 
należytej staranności ustanowionych w 
unijnych przepisach sektorowych, w 
szczególności w rozporządzeniu (UE) nr 
995/20108 i rozporządzeniu (UE) 
2017/8219.

3. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla dalszych wymogów 
należytej staranności ustanowionych w 
unijnych przepisach sektorowych, w 
szczególności w rozporządzeniu (UE) nr 
995/20108 i rozporządzeniu (UE) 
2017/8219 lub w innych obowiązujących 
przepisach krajowych.

_________________ _________________
8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/821 z 
dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
w łańcuchu dostaw unijnych importerów 
cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
(Dz.U. L 130 z 19.5.2017, s. 1).

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/821 z 
dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
w łańcuchu dostaw unijnych importerów 
cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
(Dz.U. L 130 z 19.5.2017, s. 1).

Or. es
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Poprawka 422
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

W przypadku niezgodności, które są 
niemożliwe do pogodzenia, stosuje się 
przepisy sektorowe.

skreśla się

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

W przypadku niezgodności, które są 
niemożliwe do pogodzenia, stosuje się 
przepisy sektorowe.

W przypadku niezgodności, które są 
niemożliwe do pogodzenia, stosuje się 
przepisy zapewniające najwyższe 
standardy ochrony praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów.

Przedsiębiorstwa powinny przede 
wszystkim zapewnić przestrzeganie 
zasadniczego i ogólnego obowiązku 
należytej staranności, jakim jest 
podejmowanie wszelkich racjonalnych 
środków w celu zapobiegania i 
przeciwdziałania negatywnym skutkom 
dla praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów w ramach łańcuchów wartości.

Or. en

Poprawka 424
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
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Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W przypadku niemożliwej do 
przezwyciężenia niezgodności 
zastosowanie powinny mieć przepisy 
sektorowe.

W przypadku niemożliwej do 
przezwyciężenia niezgodności 
zastosowanie powinny mieć przepisy 
krajowe i sektorowe.

Or. es

Poprawka 425
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
utrzymania lub wprowadzania dalszych 
ogólnych lub sektorowych wymogów w 
zakresie należytej staranności, pod 
warunkiem że nie utrudniają one 
skutecznego stosowania wymogów w 
zakresie należytej staranności 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie..

4. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
utrzymania lub wprowadzania dalszych 
ogólnych lub sektorowych wymogów w 
zakresie należytej staranności.

Or. es

Poprawka 426
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Niniejsza dyrektywa nie 
uniemożliwia państwom członkowskim 
utrzymania lub wprowadzenia dalszych 
ogólnych lub sektorowych wymogów 
należytej staranności, pod warunkiem że 
nie utrudniają one skutecznego stosowania 

4. Niniejsza dyrektywa nie 
uniemożliwia państwom członkowskim 
utrzymania lub wprowadzenia dalszych 
ogólnych lub sektorowych wymogów 
należytej staranności, pod warunkiem że 
nie ograniczają one obowiązku należytej 
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wymogów należytej staranności 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie.

staranności, o którym mowa w niniejszej 
dyrektywie, oraz nie utrudniają 
skutecznego stosowania wymogów 
należytej staranności przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 427
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie 
powinno w żaden sposób stanowić 
podstawy dla uzasadnienia ograniczenia 
ogólnego poziomu ochrony praw 
człowieka lub środowiska. W 
szczególności należy ją stosować bez 
naruszania innych obowiązujących ram 
prawnych dotyczących podwykonawstwa, 
delegowania pracowników lub 
odpowiedzialności w łańcuchu dostaw.

5. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie 
powinno w żaden sposób stanowić 
podstawy dla uzasadnienia ograniczenia 
ogólnego poziomu ochrony praw 
podstawowych.

Or. es

Poprawka 428
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie 
stanowi w żaden sposób podstawy dla 
uzasadnienia ograniczenia ogólnego 
poziomu ochrony praw człowieka lub 
środowiska. W szczególności należy ją 
stosować bez naruszania innych 
obowiązujących ram prawnych 
dotyczących podwykonawstwa, 

5. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie 
stanowi w żaden sposób podstawy dla 
uzasadnienia ograniczenia ogólnego 
poziomu ochrony praw człowieka lub 
środowiska. W szczególności należy ją 
stosować bez naruszania innych 
obowiązujących ram prawnych 
dotyczących podwykonawstwa, 
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delegowania pracowników lub 
odpowiedzialności w łańcuchu dostaw.

delegowania pracowników lub 
odpowiedzialności w łańcuchu dostaw 
ustanowionych na szczeblu krajowym, 
europejskim i międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 429
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie 
stanowi w żaden sposób podstawy dla 
uzasadnienia ograniczenia ogólnego 
poziomu ochrony praw człowieka lub 
środowiska. W szczególności należy ją 
stosować bez naruszania innych 
obowiązujących ram prawnych 
dotyczących podwykonawstwa, 
delegowania pracowników lub 
odpowiedzialności w łańcuchu dostaw.

5. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie 
stanowi w żaden sposób podstawy dla 
uzasadnienia ograniczenia ogólnego 
poziomu ochrony praw człowieka lub 
środowiska. W szczególności należy ją 
stosować bez naruszania innych 
właściwych ram prawnych dotyczących 
podwykonawstwa, delegowania 
pracowników lub odpowiedzialności w 
łańcuchu dostaw.

Or. en

Poprawka 430
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla innych środków prawnych 
udostępnianych ofiarom w celu uzyskania 
dostępu do środków odwoławczych na 
mocy przepisów krajowych, europejskich 
lub międzynarodowych, w tym między 
innymi prawa deliktów, prawa karnego, 
prawa ochrony konsumentów, prawa 
ochrony danych i prawa ochrony 
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środowiska.

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Artykuł 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 1a
Obowiązek należytej staranności

Przedsiębiorstwa mają obowiązek 
zachowania należytej staranności w 
zakresie potencjalnych i rzeczywistych 
negatywnych skutków dla praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów 
wywieranych przez ich łańcuchy wartości.

Or. en

Poprawka 432
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
wszystkich przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego lub 
mających siedzibę na terytorium Unii.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
wszystkich przedsiębiorstw z ograniczoną 
odpowiedzialnością podlegających prawu 
państwa członkowskiego lub mających 
siedzibę na terytorium Unii, które 
zatrudniają więcej niż 5 000 
pracowników.

Or. es
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Poprawka 433
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
wszystkich przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego lub 
mających siedzibę na terytorium Unii.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
wszystkich przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego lub 
mających siedzibę na terytorium Unii 
zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 4 
dyrektywy o rachunkowości.

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
wszystkich przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego lub 
mających siedzibę na terytorium Unii.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
przedsiębiorstw podlegających prawu 
państwa członkowskiego lub mających 
siedzibę na terytorium Unii, 
zatrudniających ponad 5 000 
pracowników.

Or. en

Poprawka 435
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
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wszystkich przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego lub 
mających siedzibę na terytorium Unii.

wszystkich przedsiębiorstw 
zatrudniających powyżej 350 
pracowników i podlegających prawu 
państwa członkowskiego lub mających 
siedzibę na terytorium Unii.

Or. fr

Poprawka 436
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
wszystkich przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego lub 
mających siedzibę na terytorium Unii.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
dużych przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego lub 
mających siedzibę na terytorium Unii.

Or. en

Poprawka 437
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. Komisja określa sektory 
działalności gospodarczej wysokiego 
ryzyka o istotnym wpływie na prawa 
człowieka, ochronę środowiska i dobre 
rządy w celu objęcia małych i średnich 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
w tych sektorach zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 438
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Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się 
również do przedsiębiorstw z ograniczoną 
odpowiedzialnością podlegających prawu 
państwa trzeciego i niemających siedziby 
na terytorium Unii, jeżeli prowadzą one 
działalność na rynku wewnętrznym, 
sprzedając towary lub świadcząc usługi. 
Przedsiębiorstwo podlegające prawu 
państwa trzeciego i niemające siedziby na 
terytorium Unii uznaje się za zgodne z 
niniejszą dyrektywą, jeżeli spełnia wymogi 
należytej staranności ustanowione w 
niniejszej dyrektywie, transponowane do 
ustawodawstwa państwa członkowskiego, 
w którym prowadzi działalność.

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się 
również do przedsiębiorstw z ograniczoną 
odpowiedzialnością podlegających prawu 
państwa trzeciego i niemających siedziby 
na terytorium Unii, jeżeli prowadzą one 
działalność na rynku wewnętrznym, 
sprzedając towary lub świadcząc usługi, a 
w szczególności do przedsiębiorstw 
technologicznych i handlu on-line. 
Przedsiębiorstwo podlegające prawu 
państwa trzeciego i niemające siedziby na 
terytorium Unii uznaje się za zgodne z 
niniejszą dyrektywą, jeżeli spełnia wymogi 
należytej staranności ustanowione w 
niniejszej dyrektywie, transponowane do 
ustawodawstwa państwa członkowskiego, 
w którym prowadzi działalność. 
Przedsiębiorstwa te mogą wybrać 
ustawodawstwo krajowe, które jest dla 
nich odpowiednie, jeżeli działają w co 
najmniej dwóch krajach Unii 
Europejskiej.

Or. es

Poprawka 439
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się 
również do przedsiębiorstw z ograniczoną 
odpowiedzialnością podlegających prawu 
państwa trzeciego i niemających siedziby 
na terytorium Unii, jeżeli prowadzą one 
działalność na rynku wewnętrznym, 
sprzedając towary lub świadcząc usługi. 

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się 
również do przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa trzeciego i niemających 
siedziby na terytorium Unii, jeżeli 
prowadzą one działalność na rynku 
wewnętrznym, sprzedając towary lub 
świadcząc usługi. Przedsiębiorstwo 
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Przedsiębiorstwo podlegające prawu 
państwa trzeciego i niemające siedziby na 
terytorium Unii uznaje się za zgodne z 
niniejszą dyrektywą, jeżeli spełnia wymogi 
należytej staranności ustanowione w 
niniejszej dyrektywie, transponowane do 
ustawodawstwa państwa członkowskiego, 
w którym prowadzi działalność.

podlegające prawu państwa trzeciego i 
niemające siedziby na terytorium Unii 
spełnia wymogi należytej staranności 
ustanowione w niniejszej dyrektywie, 
transponowane do ustawodawstwa państwa 
członkowskiego, w którym prowadzi 
działalność. Powinno podlegać ono 
przepisom o odpowiedzialności cywilnej, 
karnej i administracyjnej ustanowionym 
w niniejszej dyrektywie, transponowanym 
do prawodawstwa państwa 
członkowskiego, w którym prowadzi 
działalność.

Or. en

Poprawka 440
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się 
również do przedsiębiorstw z ograniczoną 
odpowiedzialnością podlegających prawu 
państwa trzeciego i niemających siedziby 
na terytorium Unii, jeżeli prowadzą one 
działalność na rynku wewnętrznym, 
sprzedając towary lub świadcząc usługi. 
Przedsiębiorstwo podlegające prawu 
państwa trzeciego i niemające siedziby na 
terytorium Unii uznaje się za zgodne z 
niniejszą dyrektywą, jeżeli spełnia wymogi 
należytej staranności ustanowione w 
niniejszej dyrektywie, transponowane do 
ustawodawstwa państwa członkowskiego, 
w którym prowadzi działalność.

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się 
również do przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa trzeciego i niemających 
siedziby na terytorium Unii, jeżeli 
prowadzą one działalność na rynku 
wewnętrznym, sprzedając towary lub 
świadcząc usługi. Przedsiębiorstwo 
podlegające prawu państwa trzeciego i 
niemające siedziby na terytorium Unii 
spełnia wymogi należytej staranności 
ustanowione w niniejszej dyrektywie, 
transponowane do ustawodawstwa państwa 
członkowskiego, w którym prowadzi 
działalność. Powinno podlegać ono 
przepisom o odpowiedzialności cywilnej, 
karnej i administracyjnej ustanowionym 
w niniejszej dyrektywie, transponowanym 
do prawodawstwa państwa 
członkowskiego, w którym prowadzi 
działalność.

Or. en
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Poprawka 441
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się 
również do przedsiębiorstw z ograniczoną 
odpowiedzialnością podlegających prawu 
państwa trzeciego i niemających siedziby 
na terytorium Unii, jeżeli prowadzą one 
działalność na rynku wewnętrznym, 
sprzedając towary lub świadcząc usługi. 
Przedsiębiorstwo podlegające prawu 
państwa trzeciego i niemające siedziby na 
terytorium Unii uznaje się za zgodne z 
niniejszą dyrektywą, jeżeli spełnia wymogi 
należytej staranności ustanowione w 
niniejszej dyrektywie, transponowane do 
ustawodawstwa państwa członkowskiego, 
w którym prowadzi działalność.

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się 
również do dużych przedsiębiorstw z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
podlegających prawu państwa trzeciego i 
niemających siedziby na terytorium Unii, 
jeżeli prowadzą one działalność na rynku 
wewnętrznym, sprzedając towary lub 
świadcząc usługi. Duże przedsiębiorstwo 
podlegające prawu państwa trzeciego i 
niemające siedziby na terytorium Unii 
uznaje się za zgodne z niniejszą dyrektywą, 
jeżeli spełnia wymogi należytej staranności 
ustanowione w niniejszej dyrektywie, 
transponowane do ustawodawstwa państwa 
członkowskiego, w którym prowadzi 
działalność.

Or. en

Poprawka 442
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się 
również do przedsiębiorstw z ograniczoną 
odpowiedzialnością podlegających prawu 
państwa trzeciego i niemających siedziby 
na terytorium Unii, jeżeli prowadzą one 
działalność na rynku wewnętrznym, 
sprzedając towary lub świadcząc usługi. 
Przedsiębiorstwo podlegające prawu 
państwa trzeciego i niemające siedziby na 
terytorium Unii uznaje się za zgodne z 

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się 
również do przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa trzeciego i niemających 
siedziby na terytorium Unii, jeżeli 
prowadzą one działalność na rynku 
wewnętrznym, sprzedając towary lub 
świadcząc usługi. Przedsiębiorstwo 
podlegające prawu państwa trzeciego i 
niemające siedziby na terytorium Unii 
uznaje się za zgodne z niniejszą dyrektywą, 
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niniejszą dyrektywą, jeżeli spełnia wymogi 
należytej staranności ustanowione w 
niniejszej dyrektywie, transponowane do 
ustawodawstwa państwa członkowskiego, 
w którym prowadzi działalność.

jeżeli spełnia wymogi należytej staranności 
ustanowione w niniejszej dyrektywie, 
transponowane do ustawodawstwa państwa 
członkowskiego, w którym prowadzi 
działalność.

Or. de

Poprawka 443
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się 
również do przedsiębiorstw z ograniczoną 
odpowiedzialnością podlegających prawu 
państwa trzeciego i niemających siedziby 
na terytorium Unii, jeżeli prowadzą one 
działalność na rynku wewnętrznym, 
sprzedając towary lub świadcząc usługi. 
Przedsiębiorstwo podlegające prawu 
państwa trzeciego i niemające siedziby na 
terytorium Unii uznaje się za zgodne z 
niniejszą dyrektywą, jeżeli spełnia wymogi 
należytej staranności ustanowione w 
niniejszej dyrektywie, transponowane do 
ustawodawstwa państwa członkowskiego, 
w którym prowadzi działalność.

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się 
również do przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa trzeciego i niemających 
siedziby na terytorium Unii, jeżeli 
prowadzą one działalność na rynku 
wewnętrznym, sprzedając towary lub 
świadcząc usługi. Przedsiębiorstwo 
podlegające prawu państwa trzeciego i 
niemające siedziby na terytorium Unii 
uznaje się za zgodne z niniejszą dyrektywą, 
jeżeli spełnia wymogi należytej staranności 
ustanowione w niniejszej dyrektywie, 
transponowane do ustawodawstwa państwa 
członkowskiego, w którym prowadzi 
działalność.

Or. fr

Poprawka 444
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się 
również do przedsiębiorstw z ograniczoną 
odpowiedzialnością podlegających prawu 

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się 
również do przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa trzeciego i niemających 
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państwa trzeciego i niemających siedziby 
na terytorium Unii, jeżeli prowadzą one 
działalność na rynku wewnętrznym, 
sprzedając towary lub świadcząc usługi. 
Przedsiębiorstwo podlegające prawu 
państwa trzeciego i niemające siedziby na 
terytorium Unii uznaje się za zgodne z 
niniejszą dyrektywą, jeżeli spełnia wymogi 
należytej staranności ustanowione w 
niniejszej dyrektywie, transponowane do 
ustawodawstwa państwa członkowskiego, 
w którym prowadzi działalność.

siedziby na terytorium Unii, jeżeli 
prowadzą one działalność na rynku 
wewnętrznym, sprzedając towary lub 
świadcząc usługi. Przedsiębiorstwo 
podlegające prawu państwa trzeciego i 
niemające siedziby na terytorium Unii 
uznaje się za zgodne z niniejszą dyrektywą, 
jeżeli spełnia wymogi należytej staranności 
ustanowione w niniejszej dyrektywie, 
transponowane do ustawodawstwa państwa 
członkowskiego, w którym prowadzi 
działalność.

Or. en

Poprawka 445
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
zwolnić mikroprzedsiębiorstwa 
zdefiniowane w dyrektywie 2013/34/UE ze 
stosowania obowiązków ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie.

skreśla się

Or. en

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

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
zwolnić mikroprzedsiębiorstwa 
zdefiniowane w dyrektywie 2013/34/UE ze 
stosowania obowiązków ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie.

skreśla się
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Or. en

Poprawka 447
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
zwolnić mikroprzedsiębiorstwa 
zdefiniowane w dyrektywie 2013/34/UE ze 
stosowania obowiązków ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie.

skreśla się

Or. en

Poprawka 448
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
zwolnić mikroprzedsiębiorstwa 
zdefiniowane w dyrektywie 2013/34/UE ze 
stosowania obowiązków ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie .

3. Bez uszczerbku dla praw, zwolnień 
i ulg, które państwa członkowskie mogą 
ustanowić na poziomie krajowym, w 
żadnym wypadku niniejsza dyrektywa nie 
może być stosowana do małych i średnich 
przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw lub 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek.

Or. es

Poprawka 449
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
zwolnić mikroprzedsiębiorstwa 
zdefiniowane w dyrektywie 2013/34/UE ze 
stosowania obowiązków ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie.

3. Państwa członkowskie mogą 
dostosować wymogi niniejszej dyrektywy 
do specjalnych uwarunkowań dotyczących 
mikroprzedsiębiorstw zdefiniowanych w 
dyrektywie 2013/34/UE.

Or. de

Poprawka 450
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
zwolnić mikroprzedsiębiorstwa 
zdefiniowane w dyrektywie 2013/34/UE ze 
stosowania obowiązków ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie.

3. Małe przedsiębiorstwa i MŚP, 
takie jak mikroprzedsiębiorstwa 
zdefiniowane w dyrektywie 2013/34/UE, 
są zwolnione ze stosowania obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 451
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
zwolnić mikroprzedsiębiorstwa 
zdefiniowane w dyrektywie 2013/34/UE ze 
stosowania obowiązków ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie.

3. Mikroprzedsiębiorstwa 
zdefiniowane w dyrektywie 2013/34/UE są 
zwolnione ze stosowania obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie.

Or. fr

Poprawka 452
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Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. Niniejsza dyrektywa ma także 
zastosowanie do stowarzyszeń, fundacji i 
organizacji pozarządowych, które 
otrzymały wszelkiego rodzaju wsparcie, 
dofinansowanie lub dotacje pochodzące z 
funduszy europejskich, krajowych, 
regionalnych lub lokalnych bez względu 
na wysokość tych świadczeń.

Or. es

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- „należyta staranność” oznacza 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces, 
którego celem jest identyfikacja, 
eliminacja, łagodzenie, monitorowanie i 
ujawnianie zagrożeń dla praw człowieka, 
w tym praw socjalnych i pracowniczych, 
dla środowiska, w tym ze względu na 
zmianę klimatu, oraz dla dobrych rządów, 
zarówno wskutek działań własnych, jak i 
działań podejmowanych w ramach relacji 
biznesowych, a także zapobieganie i 
przeciwdziałanie takim zagrożeniom oraz 
rozliczanie i naprawianie skutków 
odnośnych działań;

- „obowiązek należytej staranności” 
oznacza obowiązek przedsiębiorstwa do 
stosowania wszelkich racjonalnych 
środków mających na celu zapobieganie 
występowaniu negatywnym skutkom dla 
praw człowieka i środowiska w jego 
łańcuchu wartości oraz do właściwego 
reagowania na takie negatywne skutki w 
przypadku ich wystąpienia; wykonywanie 
obowiązku należytej staranności oznacza 
identyfikację, ocenę, eliminację, 
łagodzenie, monitorowanie, śledzenie, 
komunikowanie i ujawnianie 
potencjalnych lub rzeczywistych 
negatywnych skutków dla praw człowieka, 
w tym praw socjalnych i pracowniczych, 
dla środowiska, w tym ze względu na 
przyczynianie się do zmiany klimatu, oraz 
dla dobrych rządów, zarówno wskutek 
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działań własnych przedsiębiorstw, jak i ich 
łańcuchów wartości oraz w ramach innych 
relacji biznesowych, a także zapobieganie i 
przeciwdziałanie takim zagrożeniom oraz 
rozliczanie i naprawianie skutków 
odnośnych działań;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- „należyta staranność” oznacza 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces, 
którego celem jest identyfikacja, 
eliminacja, łagodzenie, monitorowanie i 
ujawnianie zagrożeń dla praw człowieka, 
w tym praw socjalnych i pracowniczych, 
dla środowiska, w tym ze względu na 
zmianę klimatu, oraz dla dobrych rządów, 
zarówno wskutek działań własnych, jak i 
działań podejmowanych w ramach relacji 
biznesowych, a także zapobieganie i 
przeciwdziałanie takim zagrożeniom oraz 
rozliczanie i naprawianie skutków 
odnośnych działań;

- „należyta staranność” oznacza, po 
pierwsze, obowiązek przedsięwzięcia 
środków, a po drugie, proces biznesowy, 
który przedsiębiorstwo musi stosować w 
celu podjęcia racjonalnych środków 
ostrożności, aby zidentyfikować, złagodzić 
i monitorować zagrożenia dla praw 
człowieka i środowiska, powstające 
zarówno wskutek działań własnych, jak i 
działań podejmowanych w ramach 
bezpośrednich relacji biznesowych;

Or. en

Poprawka 455
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- „należyta staranność” oznacza 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces, 

- „należyta staranność” oznacza 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces, 
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którego celem jest identyfikacja, 
eliminacja, łagodzenie, monitorowanie i 
ujawnianie zagrożeń dla praw człowieka, w 
tym praw socjalnych i pracowniczych, dla 
środowiska, w tym ze względu na zmianę 
klimatu, oraz dla dobrych rządów, 
zarówno wskutek działań własnych, jak i 
działań podejmowanych w ramach relacji 
biznesowych, a także zapobieganie i 
przeciwdziałanie takim zagrożeniom oraz 
rozliczanie i naprawianie skutków 
odnośnych działań;

którego celem jest identyfikacja, 
eliminacja, łagodzenie, monitorowanie i 
ujawnianie zagrożeń dla praw człowieka, 
dla środowiska oraz dla dobrych rządów, 
zarówno wskutek działań własnych, jak i 
działań podejmowanych przez 
bezpośrednich dostawców 
przedsiębiorstwa, a także zapobieganie i 
przeciwdziałanie takim zagrożeniom oraz 
rozliczanie i naprawianie skutków 
odnośnych działań;

Or. en

Poprawka 456
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- „należyta staranność” oznacza 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces, 
którego celem jest identyfikacja, 
eliminacja, łagodzenie, monitorowanie i 
ujawnianie zagrożeń dla praw człowieka, 
w tym praw socjalnych i pracowniczych, 
dla środowiska, w tym ze względu na 
zmianę klimatu, oraz dla dobrych rządów, 
zarówno wskutek działań własnych, jak i 
działań podejmowanych w ramach relacji 
biznesowych, a także zapobieganie i 
przeciwdziałanie takim zagrożeniom oraz 
rozliczanie i naprawianie skutków 
odnośnych działań;

- „należyta staranność” oznacza 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces, 
którego celem jest identyfikacja i 
eliminacja zagrożeń dla praw człowieka, w 
tym praw socjalnych i pracowniczych oraz 
dla środowiska, w tym ze względu na 
zmianę klimatu, zarówno wskutek działań 
własnych, jak i działań podejmowanych w 
ramach relacji biznesowych, a także 
zapobieganie takim zagrożeniom oraz 
rozliczanie i naprawianie skutków 
odnośnych działań;

Or. fr

Poprawka 457
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 1
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Projekt rezolucji Poprawka

- „należyta staranność” oznacza 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces, 
którego celem jest identyfikacja, 
eliminacja, łagodzenie, monitorowanie i 
ujawnianie zagrożeń dla praw człowieka, 
w tym praw socjalnych i pracowniczych, 
dla środowiska, w tym ze względu na 
zmianę klimatu, oraz dla dobrych rządów, 
zarówno wskutek działań własnych, jak i 
działań podejmowanych w ramach relacji 
biznesowych, a także zapobieganie i 
przeciwdziałanie takim zagrożeniom oraz 
rozliczanie i naprawianie skutków 
odnośnych działań;

- „należyta staranność” oznacza 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces, 
którego celem jest identyfikacja, 
eliminacja, łagodzenie, monitorowanie i 
ujawnianie zagrożeń dla praw człowieka, 
w tym praw socjalnych, związkowych i 
pracowniczych, dla środowiska, w tym ze 
względu na zmianę klimatu, oraz dla 
dobrych rządów, zarówno wskutek działań 
własnych, jak i działań podejmowanych w 
ramach relacji biznesowych, a także 
zapobieganie i przeciwdziałanie takim 
zagrożeniom oraz rozliczanie i naprawianie 
skutków odnośnych działań;

Or. en

Poprawka 458
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- „należyta staranność” oznacza 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces, 
którego celem jest identyfikacja, 
eliminacja, łagodzenie, monitorowanie i 
ujawnianie zagrożeń dla praw człowieka, w 
tym praw socjalnych i pracowniczych, dla 
środowiska, w tym ze względu na zmianę 
klimatu, oraz dla dobrych rządów, 
zarówno wskutek działań własnych, jak i 
działań podejmowanych w ramach relacji 
biznesowych, a także zapobieganie i 
przeciwdziałanie takim zagrożeniom oraz 
rozliczanie i naprawianie skutków 
odnośnych działań;

- „należyta staranność” oznacza 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces, 
którego celem jest identyfikacja, 
eliminacja, łagodzenie, monitorowanie i 
ujawnianie zagrożeń dla praw 
podstawowych zawartych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności dla praw dziecka i zakazu 
pracy dzieci, a także zapobieganie i 
przeciwdziałanie takim zagrożeniom oraz 
rozliczanie i naprawianie skutków 
odnośnych działań;

Or. es
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Poprawka 459
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- „należyta staranność” oznacza 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces, 
którego celem jest identyfikacja, 
eliminacja, łagodzenie, monitorowanie i 
ujawnianie zagrożeń dla praw człowieka, 
w tym praw socjalnych i pracowniczych, 
dla środowiska, w tym ze względu na 
zmianę klimatu, oraz dla dobrych rządów, 
zarówno wskutek działań własnych, jak i 
działań podejmowanych w ramach relacji 
biznesowych, a także zapobieganie i 
przeciwdziałanie takim zagrożeniom oraz 
rozliczanie i naprawianie skutków 
odnośnych działań;

(Nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.)

Or. en

Poprawka 460
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- „kontrola” oznacza własność 
przedsiębiorstwa lub zdolność do 
wywierania decydującego wpływu na 
przedsiębiorstwo na podstawie przepisów, 
umów lub innych środków, indywidualnie 
lub łącznie, oraz z uwzględnieniem 
odnośnych uwarunkowań faktycznych i 
prawnych;

Or. de

Poprawka 461



PE658.905v01-00 34/108 AM\1215358PL.docx

PL

Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- „duże przedsiębiorstwo” zgodnie z 
definicją zawartą w art. 3 ust. 4 dyrektywy 
o rachunkowości;

Or. en

Poprawka 462
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- „zainteresowane strony” oznaczają 
osoby fizyczne i grupy osób, na których 
prawa lub interesy mogą mieć wpływ 
zagrożenia dla praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów stwarzane 
przez przedsiębiorstwo lub powstałe w 
ramach jego relacji biznesowych, 
oznaczają także organizacje, których 
statutowym celem jest obrona praw 
człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, środowiska i dobrych 
rządów, i obejmują między innymi 
pracowników i ich przedstawicieli, 
społeczności lokalne, ludy tubylcze, 
stowarzyszenia obywatelskie, związki 
zawodowe, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i udziałowców 
przedsiębiorstw;

skreśla się

Or. en

Poprawka 463
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
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Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- „zainteresowane strony” oznaczają 
osoby fizyczne i grupy osób, na których 
prawa lub interesy mogą mieć wpływ 
zagrożenia dla praw człowieka, środowiska 
i dobrych rządów stwarzane przez 
przedsiębiorstwo lub powstałe w ramach 
jego relacji biznesowych, oznaczają także 
organizacje, których statutowym celem 
jest obrona praw człowieka, w tym praw 
socjalnych i pracowniczych, środowiska i 
dobrych rządów, i obejmują między 
innymi pracowników i ich przedstawicieli, 
społeczności lokalne, ludy tubylcze, 
stowarzyszenia obywatelskie, związki 
zawodowe, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i udziałowców 
przedsiębiorstw;

- „zainteresowane strony” oznaczają 
osoby fizyczne i grupy osób, na których 
prawa lub interesy bezpośredni wpływ 
mają zagrożenia dla praw człowieka i 
środowiska stwarzane przez 
przedsiębiorstwo lub powstałe w ramach 
jego relacji biznesowych, i obejmują 
przedstawicieli pracowników, związki 
zawodowe i udziałowców przedsiębiorstw;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- „zainteresowane strony” oznaczają 
osoby fizyczne i grupy osób, na których 
prawa lub interesy mogą mieć wpływ 
zagrożenia dla praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów stwarzane 
przez przedsiębiorstwo lub powstałe w 
ramach jego relacji biznesowych, 
oznaczają także organizacje, których 
statutowym celem jest obrona praw 
człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, środowiska i dobrych 
rządów, i obejmują między innymi 
pracowników i ich przedstawicieli, 

- „zainteresowane strony” oznaczają 
osoby fizyczne i grupy osób, które mają 
bezpośredni interes w podejmowaniu 
działań prawnych w związku z 
zagrożeniami dla praw człowieka i 
środowiska stwarzanymi przez 
przedsiębiorstwo lub powstałymi w ramach 
jego bezpośrednich umownych relacji 
biznesowych;
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społeczności lokalne, ludy tubylcze, 
stowarzyszenia obywatelskie, związki 
zawodowe, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i udziałowców 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 465
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- „zainteresowane strony” oznaczają 
osoby fizyczne i grupy osób, na których 
prawa lub interesy mogą mieć wpływ 
zagrożenia dla praw człowieka, środowiska 
i dobrych rządów stwarzane przez 
przedsiębiorstwo lub powstałe w ramach 
jego relacji biznesowych, oznaczają także 
organizacje, których statutowym celem 
jest obrona praw człowieka, w tym praw 
socjalnych i pracowniczych, środowiska i 
dobrych rządów, i obejmują między 
innymi pracowników i ich przedstawicieli, 
społeczności lokalne, ludy tubylcze, 
stowarzyszenia obywatelskie, związki 
zawodowe, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i udziałowców 
przedsiębiorstw;

- „zainteresowane strony” oznaczają 
osoby fizyczne i grupy osób, na których 
prawa lub interesy mogą mieć wpływ 
zagrożenia dla praw podstawowych 
stwarzane przez przedsiębiorstwo lub 
powstałe w ramach jego relacji 
biznesowych; interes, na który powołuje 
się zainteresowana strona musi być 
bezpośredni i prawnie uzasadniony, 
włączając w to w drodze wyjątku związki 
zawodowe;

Or. es

Poprawka 466
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- „zainteresowane strony” oznaczają - „zainteresowane strony” oznaczają 
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osoby fizyczne i grupy osób, na których 
prawa lub interesy mogą mieć wpływ 
zagrożenia dla praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów stwarzane 
przez przedsiębiorstwo lub powstałe w 
ramach jego relacji biznesowych, 
oznaczają także organizacje, których 
statutowym celem jest obrona praw 
człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, środowiska i dobrych 
rządów, i obejmują między innymi 
pracowników i ich przedstawicieli, 
społeczności lokalne, ludy tubylcze, 
stowarzyszenia obywatelskie, związki 
zawodowe, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i udziałowców 
przedsiębiorstw;

osoby fizyczne, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i grupy osób, na których 
prawa lub interesy mogą mieć wpływ 
potencjalne lub rzeczywiste negatywne 
skutki dla praw człowieka, środowiska i 
dobrych rządów wywierane przez 
przedsiębiorstwo lub powstałe w ramach 
jego relacji biznesowych, oznaczają także 
organizacje, których statutowym celem jest 
obrona praw człowieka, w tym praw 
socjalnych i pracowniczych, środowiska i 
dobrych rządów; mogą one obejmować 
między innymi pracowników i ich 
przedstawicieli, społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, stowarzyszenia obywatelskie, 
związki zawodowe, organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego i 
udziałowców przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 467
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- „zainteresowane strony” oznaczają 
osoby fizyczne i grupy osób, na których 
prawa lub interesy mogą mieć wpływ 
zagrożenia dla praw człowieka, środowiska 
i dobrych rządów stwarzane przez 
przedsiębiorstwo lub powstałe w ramach 
jego relacji biznesowych, oznaczają także 
organizacje, których statutowym celem jest 
obrona praw człowieka, w tym praw 
socjalnych i pracowniczych, środowiska i 
dobrych rządów, i obejmują między 
innymi pracowników i ich przedstawicieli, 
społeczności lokalne, ludy tubylcze, 
stowarzyszenia obywatelskie, związki 
zawodowe, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i udziałowców 
przedsiębiorstw;

- „zainteresowane strony” oznaczają 
osoby fizyczne i grupy osób, na których 
prawa lub interesy mogą mieć wpływ 
zagrożenia dla praw człowieka, środowiska 
i dobrych rządów stwarzane przez 
przedsiębiorstwo lub powstałe w ramach 
jego relacji biznesowych, oznaczają także 
organizacje, których statutowym celem jest 
obrona praw człowieka, w tym praw 
socjalnych i pracowniczych, środowiska i 
dobrych rządów, i obejmują między 
innymi pracowników i ich przedstawicieli, 
społeczności lokalne, dzieci, ludy tubylcze, 
stowarzyszenia obywatelskie, związki 
zawodowe, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i udziałowców 
przedsiębiorstw;
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Or. en

Poprawka 468
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- „zainteresowane strony” oznaczają 
osoby fizyczne i grupy osób, na których 
prawa lub interesy mogą mieć wpływ 
zagrożenia dla praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów stwarzane 
przez przedsiębiorstwo lub powstałe w 
ramach jego relacji biznesowych, 
oznaczają także organizacje, których 
statutowym celem jest obrona praw 
człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, środowiska i dobrych 
rządów, i obejmują między innymi 
pracowników i ich przedstawicieli, 
społeczności lokalne, ludy tubylcze, 
stowarzyszenia obywatelskie, związki 
zawodowe, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i udziałowców 
przedsiębiorstw;

- „zainteresowane strony” oznaczają 
osoby fizyczne i grupy osób, na których 
prawa lub interesy mogą mieć wpływ 
skutki dla praw człowieka, środowiska i 
dobrych rządów wywierane przez 
przedsiębiorstwo lub powstałe w ramach 
jego relacji biznesowych, oznaczają także 
organizacje, których statutowym celem jest 
obrona praw człowieka, w tym praw 
socjalnych i pracowniczych, środowiska i 
dobrych rządów, i obejmują między 
innymi pracowników i ich przedstawicieli, 
społeczności lokalne, ludy tubylcze, 
stowarzyszenia obywatelskie, związki 
zawodowe, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i udziałowców 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 469
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- „główne zainteresowane strony” 
oznaczają zainteresowane strony, które 
uczestniczą w transakcjach gospodarczych 
z przedsiębiorstwem, w tym pracowników i 
ich organy przedstawicielskie, 
społeczności, udziałowców, dostawców, 
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wierzycieli, inwestorów, rządy, klientów, 
właścicieli i podmioty finansujące;

Or. en

Poprawka 470
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 2 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- „drugorzędne zainteresowane 
strony” oznaczają zainteresowane strony, 
które nie są bezpośrednio zaangażowane 
w wymianę gospodarczą z 
przedsiębiorstwem, ale na które wpływ 
wywierać mogą działania 
przedsiębiorstwa, w tym związki 
zawodowe, grupy branżowe, organizacje 
pozarządowe;

Or. en

Poprawka 471
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- „relacje biznesowe” oznaczają sieć 
powiązań przedsiębiorstwa z partnerami 
biznesowymi i innymi podmiotami w 
całym łańcuchu wartości oraz wszelkie 
inne podmioty niepaństwowe lub 
państwowe bezpośrednio powiązane z 
działalnością, produktami lub usługami 
przedsiębiorstwa;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- „relacje biznesowe” oznaczają sieć 
powiązań przedsiębiorstwa z partnerami 
biznesowymi i innymi podmiotami w 
całym łańcuchu wartości oraz wszelkie 
inne podmioty niepaństwowe lub 
państwowe bezpośrednio powiązane z 
działalnością, produktami lub usługami 
przedsiębiorstwa;

- „bezpośrednie umowne relacje 
biznesowe” oznaczają sieć powiązań 
przedsiębiorstwa z partnerami 
biznesowymi na pierwszym szczeblu jego 
łańcucha dostaw poza UE;

Or. en

Poprawka 473
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- „relacje biznesowe” oznaczają sieć 
powiązań przedsiębiorstwa z partnerami 
biznesowymi i innymi podmiotami w 
całym łańcuchu wartości oraz wszelkie 
inne podmioty niepaństwowe lub 
państwowe bezpośrednio powiązane z 
działalnością, produktami lub usługami 
przedsiębiorstwa;

- „relacje biznesowe” oznaczają 
wszystkie podmioty w całym łańcuchu 
wartości przedsiębiorstwa, w tym 
dostawców i podwykonawców, które są 
bezpośrednio lub pośrednio powiązane z 
działalnością, produktami lub usługami 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 474
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 3
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Projekt rezolucji Poprawka

- „relacje biznesowe” oznaczają sieć 
powiązań przedsiębiorstwa z partnerami 
biznesowymi i innymi podmiotami w 
całym łańcuchu wartości oraz wszelkie 
inne podmioty niepaństwowe lub 
państwowe bezpośrednio powiązane z 
działalnością, produktami lub usługami 
przedsiębiorstwa;

- „relacje biznesowe” oznaczają sieć 
powiązań przedsiębiorstwa z 
bezpośrednimi partnerami biznesowymi i 
innymi podmiotami oraz wszelkie inne 
podmioty niepaństwowe lub państwowe 
bezpośrednio powiązane z działalnością, 
produktami lub usługami przedsiębiorstwa;

Or. es

Poprawka 475
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- „relacje biznesowe” oznaczają sieć 
powiązań przedsiębiorstwa z partnerami 
biznesowymi i innymi podmiotami w 
całym łańcuchu wartości oraz wszelkie 
inne podmioty niepaństwowe lub 
państwowe bezpośrednio powiązane z 
działalnością, produktami lub usługami 
przedsiębiorstwa;

- „relacje biznesowe” oznaczają 
jednostki zależne i handlowe powiązania 
przedsiębiorstwa w ramach całego 
łańcucha wartości, w tym dostawców i 
podwykonawców, które są bezpośrednio 
lub pośrednio powiązane z działalnością, 
produktami lub usługami przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 476
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

- „dostawca” oznacza każdy podmiot 
pozostający w relacji biznesowej, który 
dostarcza przedsiębiorstwu produkt lub 
usługę, bezpośrednio lub pośrednio;

- „dostawca” oznacza każdy podmiot 
pozostający w relacji biznesowej, który 
dostarcza przedsiębiorstwu produkt, część 
produktu lub usługę, bezpośrednio lub 
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pośrednio;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

- „dostawca” oznacza każdy podmiot 
pozostający w relacji biznesowej, który 
dostarcza przedsiębiorstwu produkt lub 
usługę, bezpośrednio lub pośrednio;

- „dostawca” oznacza wszystkie 
przedsiębiorstwa, które w kontekście 
relacji biznesowych bezpośrednio 
dostarczają przedsiębiorstwu produkt lub 
usługę;

Or. en

Poprawka 478
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 5

Projekt rezolucji Poprawka

- „podwykonawca” oznacza 
wszystkie podmioty w ramach relacji 
biznesowych, które świadczą usługi lub 
prowadzą działalność niezbędną do 
realizacji działań innego przedsiębiorstwa;

- „podwykonawca” oznacza 
wszystkie podmioty w ramach relacji 
biznesowych, które świadczą usługi lub 
prowadzą działalność przyczyniającą się 
do realizacji działań przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
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Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 6

Projekt rezolucji Poprawka

- „łańcuch wartości” oznacza 
wszystkie działania, operacje, relacje 
biznesowe i łańcuchy inwestycyjne 
przedsiębiorstwa w UE lub poza nią; 
łańcuch wartości obejmuje podmioty, z 
którymi przedsiębiorstwo utrzymuje 
bezpośrednie lub pośrednie relacje 
biznesowe na wyższym i niższym szczeblu 
łańcucha dostaw i które: dostarczają 
produkty lub świadczą usługi, które 
przyczyniają się do tworzenia przez 
przedsiębiorstwo własnych produktów lub 
usług, albo b) otrzymują produkty lub 
usługi od przedsiębiorstwa;

- „pierwszy szczebel łańcucha 
dostaw poza UE” oznacza sieć wyższego 
szczebla, w której zachodzą bezpośrednie 
umowne relacje biznesowe pomiędzy 
spółką a jej dostawcami z siedzibą poza 
UE w celu produkcji i dystrybucji 
określonego produktu do nabywcy 
końcowego;

Or. en

Poprawka 480
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 6

Projekt rezolucji Poprawka

- „łańcuch wartości” oznacza 
wszystkie działania, operacje, relacje 
biznesowe i łańcuchy inwestycyjne 
przedsiębiorstwa w UE lub poza nią; 
łańcuch wartości obejmuje podmioty, z 
którymi przedsiębiorstwo utrzymuje 
bezpośrednie lub pośrednie relacje 
biznesowe na wyższym i niższym szczeblu 
łańcucha dostaw i które: (a) dostarczają 
produkty lub świadczą usługi, które 
przyczyniają się do tworzenia przez 
przedsiębiorstwo własnych produktów lub 
usług lub (b) otrzymują produkty lub 
usługi od przedsiębiorstwa;

- „łańcuch wartości” oznacza 
wszystkie działania, operacje, relacje 
biznesowe i łańcuchy inwestycyjne 
przedsiębiorstwa w UE lub poza nią; 
łańcuch wartości obejmuje podmioty, z 
którymi przedsiębiorstwo utrzymuje 
bezpośrednie relacje biznesowe na 
wyższym i niższym szczeblu łańcucha 
dostaw i które dostarczają produkty lub 
świadczą usługi, które przyczyniają się do 
tworzenia przez przedsiębiorstwo własnych 
produktów lub usług;

Or. es
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Poprawka 481
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 6

Projekt rezolucji Poprawka

- „łańcuch wartości” oznacza 
wszystkie działania, operacje, relacje 
biznesowe i łańcuchy inwestycyjne 
przedsiębiorstwa w UE lub poza nią; 
łańcuch wartości obejmuje podmioty, z 
którymi przedsiębiorstwo utrzymuje 
bezpośrednie lub pośrednie relacje 
biznesowe na wyższym i niższym szczeblu 
łańcucha dostaw i które: dostarczają 
produkty lub świadczą usługi, które 
przyczyniają się do tworzenia przez 
przedsiębiorstwo własnych produktów lub 
usług, albo b) otrzymują produkty lub 
usługi od przedsiębiorstwa;

- „łańcuch wartości” oznacza 
wszystkie działania, operacje, w tym 
operacje finansowe, relacje biznesowe i 
łańcuchy inwestycyjne przedsiębiorstwa w 
UE lub poza nią; łańcuch wartości 
obejmuje podmioty, z którymi 
przedsiębiorstwo utrzymuje bezpośrednie 
lub pośrednie relacje biznesowe na 
wyższym i niższym szczeblu łańcucha 
dostaw i które: dostarczają produkty lub 
świadczą usługi, które przyczyniają się do 
tworzenia przez przedsiębiorstwo własnych 
produktów lub usług, albo b) otrzymują 
produkty lub usługi od przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 482
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 6

Projekt rezolucji Poprawka

- „łańcuch wartości” oznacza 
wszystkie działania, operacje, relacje 
biznesowe i łańcuchy inwestycyjne 
przedsiębiorstwa w UE lub poza nią; 
łańcuch wartości obejmuje podmioty, z 
którymi przedsiębiorstwo utrzymuje 
bezpośrednie lub pośrednie relacje 
biznesowe na wyższym i niższym szczeblu 
łańcucha dostaw i które: dostarczają 
produkty lub świadczą usługi, które 
przyczyniają się do tworzenia przez 
przedsiębiorstwo własnych produktów lub 
usług, albo b) otrzymują produkty lub 
usługi od przedsiębiorstwa;

- „łańcuch wartości” oznacza 
wszystkie działania, operacje, relacje 
biznesowe i łańcuchy inwestycyjne 
przedsiębiorstwa w UE lub poza nią; 
łańcuch wartości obejmuje podmioty, z 
którymi przedsiębiorstwo utrzymuje 
bezpośrednie lub pośrednie relacje 
biznesowe na wyższym i niższym szczeblu 
łańcucha dostaw i które: dostarczają 
produkty, części produktów lub świadczą 
usługi, które przyczyniają się do tworzenia 
przez przedsiębiorstwo własnych 
produktów lub usług, albo b) otrzymują 
produkty lub usługi od przedsiębiorstwa;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 7

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie” oznacza potencjalny 
lub rzeczywisty negatywny wpływ na osoby 
fizyczne, grupy osób i inne organizacje w 
odniesieniu do praw człowieka, w tym 
praw socjalnych i pracowniczych, 
środowiska i dobrych rządów;

skreśla się

Or. en

Poprawka 484
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 7

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie” oznacza potencjalny 
lub rzeczywisty niekorzystny wpływ na 
osoby fizyczne, grupy osób i inne 
organizacje w odniesieniu do praw 
człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, środowiska i dobrych 
rządów;

- „zagrożenie” oznacza potencjalny 
lub rzeczywisty niekorzystny wpływ na 
osoby fizyczne, grupy osób i inne 
organizacje w odniesieniu do praw 
podstawowych;

Or. es

Poprawka 485
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 7
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Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie” oznacza potencjalny 
lub rzeczywisty niekorzystny wpływ na 
osoby fizyczne, grupy osób i inne 
organizacje w odniesieniu do praw 
człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, środowiska i dobrych 
rządów;

- „zagrożenie” oznacza potencjalny 
lub rzeczywisty niekorzystny wpływ na 
osoby fizyczne, grupy osób i inne 
organizacje w odniesieniu do praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów. 
Wyczerpujący wykaz zagrożeń 
przedstawiono w załączniku I;

Or. en

Poprawka 486
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 7

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie” oznacza potencjalny 
lub rzeczywisty niekorzystny wpływ na 
osoby fizyczne, grupy osób i inne 
organizacje w odniesieniu do praw 
człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, środowiska i dobrych 
rządów;

- „zagrożenie” oznacza potencjalny 
lub rzeczywisty niekorzystny wpływ na 
osoby fizyczne, grupy osób i inne 
organizacje w odniesieniu do praw 
człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, i do środowiska;

Or. fr

Poprawka 487
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 7

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie” oznacza potencjalny 
lub rzeczywisty niekorzystny wpływ na 
osoby fizyczne, grupy osób i inne 
organizacje w odniesieniu do praw 
człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, środowiska i dobrych 
rządów;

- „zagrożenie” oznacza potencjalny 
niekorzystny wpływ na osoby fizyczne, 
grupy osób i inne organizacje w 
odniesieniu do praw człowieka, w tym 
praw socjalnych i pracowniczych, 
środowiska i dobrych rządów;
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Or. en

Poprawka 488
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 7

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie” oznacza potencjalny 
lub rzeczywisty niekorzystny wpływ na 
osoby fizyczne, grupy osób i inne 
organizacje w odniesieniu do praw 
człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, środowiska i dobrych 
rządów;

- „zagrożenie” oznacza potencjalny 
niekorzystny wpływ na osoby fizyczne, 
grupy osób i inne organizacje w 
odniesieniu do praw człowieka, w tym 
praw socjalnych i pracowniczych, 
środowiska i dobrych rządów;

Or. en

Poprawka 489
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 8

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla praw człowieka” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
uniemożliwić pełne korzystanie z praw 
człowieka przez osoby lub grupy osób w 
odniesieniu do powszechnie uznawanych 
praw człowieka, rozumianych co najmniej 
jako prawa określone w Międzynarodowej 
karcie praw człowieka, instrumentach 
ONZ z zakresu praw człowieka 
dotyczących praw osób należących do 
szczególnie wrażliwych grup lub 
społeczności, a także zasady dotyczące 
praw podstawowych określonych w 
Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych 
zasad i praw w pracy, jak również zasady 
uznane w konwencjach MOP w sprawie 

- „zagrożenie dla praw człowieka” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
uniemożliwić pełne korzystanie z praw 
człowieka przez osoby lub grupy osób w 
odniesieniu do powszechnie uznawanych 
praw człowieka;
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wolności związkowej i faktycznego 
uznawania prawa do rokowań 
zbiorowych, Konwencji MOP w sprawie 
eliminacji wszelkich form pracy 
przymusowej lub obowiązkowej, 
Konwencji MOP w sprawie skutecznego 
zniesienia pracy dzieci, a także w 
Konwencji MOP w sprawie likwidacji 
dyskryminacji w obszarze zatrudnienia i 
wykonywania zawodu; obejmuje to 
ponadto między innymi negatywny wpływ 
na inne prawa uznane w szeregu 
konwencji MOP, takie jak wolność 
zrzeszania się, wiek minimalny, 
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz równe 
wynagrodzenie, a także na prawa uznane 
w Konwencji o prawach dziecka, 
Afrykańskiej karcie praw człowieka i 
ludów, Amerykańskiej konwencji praw 
człowieka, europejskiej konwencji praw 
człowieka, Europejskiej karcie społecznej, 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz krajowych 
konstytucjach i przepisach uznających lub 
wdrażających prawa człowieka;

Or. en

Poprawka 490
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 8

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla praw człowieka” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
uniemożliwić pełne korzystanie z praw 
człowieka przez osoby lub grupy osób w 
odniesieniu do powszechnie uznawanych 
praw człowieka, rozumianych co najmniej 
jako prawa określone w Międzynarodowej 
karcie praw człowieka, instrumentach 
ONZ z zakresu praw człowieka 
dotyczących praw osób należących do 

- „zagrożenie dla praw człowieka” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
uniemożliwić pełne korzystanie z praw 
człowieka przez osoby lub grupy osób w 
odniesieniu do powszechnie uznawanych 
praw człowieka, zgodnie z definicją w 
załączniku I;
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szczególnie wrażliwych grup lub 
społeczności, a także zasady dotyczące 
praw podstawowych określonych w 
Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych 
zasad i praw w pracy, jak również zasady 
uznane w konwencjach MOP w sprawie 
wolności związkowej i faktycznego 
uznawania prawa do rokowań 
zbiorowych, Konwencji MOP w sprawie 
eliminacji wszelkich form pracy 
przymusowej lub obowiązkowej, 
Konwencji MOP w sprawie skutecznego 
zniesienia pracy dzieci, a także w 
Konwencji MOP w sprawie likwidacji 
dyskryminacji w obszarze zatrudnienia i 
wykonywania zawodu; obejmuje to 
ponadto między innymi negatywny wpływ 
na inne prawa uznane w szeregu 
konwencji MOP, takie jak wolność 
zrzeszania się, wiek minimalny, 
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz równe 
wynagrodzenie, a także na prawa uznane 
w Konwencji o prawach dziecka, 
Afrykańskiej karcie praw człowieka i 
ludów, Amerykańskiej konwencji praw 
człowieka, europejskiej konwencji praw 
człowieka, Europejskiej karcie społecznej, 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz krajowych 
konstytucjach i przepisach uznających lub 
wdrażających prawa człowieka;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 8

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla praw człowieka” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
uniemożliwić pełne korzystanie z praw 

- „zagrożenie dla praw człowieka” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
uniemożliwić wykonywanie praw 
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człowieka przez osoby lub grupy osób w 
odniesieniu do powszechnie uznawanych 
praw człowieka, rozumianych co najmniej 
jako prawa określone w Międzynarodowej 
karcie praw człowieka, instrumentach 
ONZ z zakresu praw człowieka 
dotyczących praw osób należących do 
szczególnie wrażliwych grup lub 
społeczności, a także zasady dotyczące 
praw podstawowych określonych w 
Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych 
zasad i praw w pracy, jak również zasady 
uznane w konwencjach MOP w sprawie 
wolności związkowej i faktycznego 
uznawania prawa do rokowań 
zbiorowych, Konwencji MOP w sprawie 
eliminacji wszelkich form pracy 
przymusowej lub obowiązkowej, 
Konwencji MOP w sprawie skutecznego 
zniesienia pracy dzieci, a także w 
Konwencji MOP w sprawie likwidacji 
dyskryminacji w obszarze zatrudnienia i 
wykonywania zawodu; obejmuje to 
ponadto między innymi negatywny wpływ 
na inne prawa uznane w szeregu 
konwencji MOP, takie jak wolność 
zrzeszania się, wiek minimalny, 
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz równe 
wynagrodzenie, a także na prawa uznane 
w Konwencji o prawach dziecka, 
Afrykańskiej karcie praw człowieka i 
ludów, Amerykańskiej konwencji praw 
człowieka, europejskiej konwencji praw 
człowieka, Europejskiej karcie społecznej, 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz krajowych 
konstytucjach i przepisach uznających lub 
wdrażających prawa człowieka;

człowieka osób lub grup osób w 
odniesieniu do powszechnie uznawanych 
instrumentów praw człowieka 
wymienionych w załączniku I. Komisja 
uprawniona jest do przyjęcia, zgodnie 
z art. 18 lit. a), aktów delegowanych w 
celu aktualizacji tego wyczerpującego 
wykazu;

Or. en

Poprawka 492
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 8
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Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla praw człowieka” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
uniemożliwić pełne korzystanie z praw 
człowieka przez osoby lub grupy osób w 
odniesieniu do powszechnie uznawanych 
praw człowieka, rozumianych co najmniej 
jako prawa określone w Międzynarodowej 
karcie praw człowieka, instrumentach 
ONZ z zakresu praw człowieka 
dotyczących praw osób należących do 
szczególnie wrażliwych grup lub 
społeczności, a także zasady dotyczące 
praw podstawowych określonych w 
Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych 
zasad i praw w pracy, jak również zasady 
uznane w konwencjach MOP w sprawie 
wolności związkowej i faktycznego 
uznawania prawa do rokowań 
zbiorowych, Konwencji MOP w sprawie 
eliminacji wszelkich form pracy 
przymusowej lub obowiązkowej, 
Konwencji MOP w sprawie skutecznego 
zniesienia pracy dzieci, a także w 
Konwencji MOP w sprawie likwidacji 
dyskryminacji w obszarze zatrudnienia i 
wykonywania zawodu; obejmuje to 
ponadto między innymi negatywny wpływ 
na inne prawa uznane w szeregu 
konwencji MOP, takie jak wolność 
zrzeszania się, wiek minimalny, 
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz równe 
wynagrodzenie, a także na prawa uznane 
w Konwencji o prawach dziecka, 
Afrykańskiej karcie praw człowieka i 
ludów, Amerykańskiej konwencji praw 
człowieka, europejskiej konwencji praw 
człowieka, Europejskiej karcie społecznej, 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz krajowych konstytucjach 
i przepisach uznających lub wdrażających 
prawa człowieka;

- „zagrożenie dla praw człowieka” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
uniemożliwić pełne korzystanie z praw 
człowieka przez osoby lub grupy osób w 
odniesieniu do powszechnie uznawanych 
praw człowieka, praw określonych w 
Międzynarodowej karcie praw człowieka, a 
także praw uznanych w Konwencji o 
prawach dziecka, europejskiej konwencji 
praw człowieka, Europejskiej karcie 
społecznej, Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej oraz krajowych 
konstytucjach i przepisach uznających lub 
wdrażających prawa człowieka;

Or. es
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Poprawka 493
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 8

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla praw człowieka” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
uniemożliwić pełne korzystanie z praw 
człowieka przez osoby lub grupy osób w 
odniesieniu do powszechnie uznawanych 
praw człowieka, rozumianych co najmniej 
jako prawa określone w Międzynarodowej 
karcie praw człowieka, instrumentach ONZ 
z zakresu praw człowieka dotyczących 
praw osób należących do szczególnie 
wrażliwych grup lub społeczności, a także 
zasady dotyczące praw podstawowych 
określonych w Deklaracji MOP dotyczącej 
podstawowych zasad i praw w pracy, jak 
również zasady uznane w konwencjach 
MOP w sprawie wolności związkowej i 
faktycznego uznawania prawa do rokowań 
zbiorowych, Konwencji MOP w sprawie 
eliminacji wszelkich form pracy 
przymusowej lub obowiązkowej, 
Konwencji MOP w sprawie skutecznego 
zniesienia pracy dzieci, a także w 
Konwencji MOP w sprawie likwidacji 
dyskryminacji w obszarze zatrudnienia i 
wykonywania zawodu; obejmuje to 
ponadto między innymi negatywny wpływ 
na inne prawa uznane w szeregu konwencji 
MOP, takie jak wolność zrzeszania się, 
wiek minimalny, bezpieczeństwo i higiena 
pracy oraz równe wynagrodzenie, a także 
na prawa uznane w Konwencji o prawach 
dziecka, Afrykańskiej karcie praw 
człowieka i ludów, Amerykańskiej 
konwencji praw człowieka, europejskiej 
konwencji praw człowieka, Europejskiej 
karcie społecznej, Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz 
krajowych konstytucjach i przepisach 
uznających lub wdrażających prawa 
człowieka;

- „zagrożenie dla praw człowieka” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
uniemożliwić pełne korzystanie z praw 
człowieka przez osoby lub grupy osób w 
odniesieniu do powszechnie uznawanych 
praw człowieka, rozumianych co najmniej 
jako prawa określone w Międzynarodowej 
karcie praw człowieka, międzynarodowym 
prawie zwyczajowym, instrumentach z 
zakresu praw człowieka dotyczących praw 
osób należących do szczególnie 
wrażliwych grup lub społeczności (takich 
jak Międzynarodowa konwencja w 
sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji rasowej, Konwencja w 
sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet, Konwencja o 
prawach dziecka, Międzynarodowa 
konwencja o ochronie praw wszystkich 
pracowników migrujących i członków ich 
rodzin, Konwencja o prawach osób 
niepełnosprawnych, Deklaracja praw 
ludów tubylczych, Deklaracja praw osób 
należących do mniejszości narodowych 
lub etnicznych, religijnych i językowych), 
oraz negatywny wpływ na inne prawa 
określone w Trójstronnej deklaracji zasad 
dotyczących przedsiębiorstw 
wielonarodowych i polityki społecznej 
(deklaracji MNE), a także zasady 
dotyczące praw podstawowych 
określonych w Deklaracji MOP dotyczącej 
podstawowych zasad i praw w pracy, jak 
również zasady uznane w konwencjach 
MOP w sprawie wolności związkowej i 
faktycznego uznawania prawa do rokowań 
zbiorowych, a także zasady dotyczące 
praw podstawowych określonych w 
Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych 
zasad i praw w pracy oraz zasady uznane 
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w konwencjach MOP w sprawie wolności 
związkowej i faktycznego uznawania 
prawa do rokowań zbiorowych, w 
Konwencji MOP w sprawie eliminacji 
wszelkich form pracy przymusowej lub 
obowiązkowej, Konwencji MOP w sprawie 
skutecznego zniesienia pracy dzieci, a 
także w Konwencji MOP w sprawie 
likwidacji dyskryminacji w obszarze 
zatrudnienia i wykonywania zawodu; 
obejmuje to ponadto między innymi 
negatywny wpływ na inne prawa uznane w 
szeregu konwencji MOP, takie jak wolność 
zrzeszania się, wiek minimalny, 
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz równe 
wynagrodzenie, a także na prawa uznane w 
Konwencji o prawach dziecka, 
Afrykańskiej karcie praw człowieka i 
ludów, Amerykańskiej konwencji praw 
człowieka, europejskiej konwencji praw 
człowieka, Europejskiej karcie społecznej, 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz krajowych konstytucjach 
i przepisach uznających lub wdrażających 
prawa człowieka;

Or. de

Poprawka 494
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 8

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla praw człowieka” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
uniemożliwić pełne korzystanie z praw 
człowieka przez osoby lub grupy osób w 
odniesieniu do powszechnie uznawanych 
praw człowieka, rozumianych co najmniej 
jako prawa określone w Międzynarodowej 
karcie praw człowieka, instrumentach ONZ 
z zakresu praw człowieka dotyczących 
praw osób należących do szczególnie 

- „skutek dla praw człowieka” 
oznacza wszelkie rzeczywiste negatywne 
skutki, które mogą uniemożliwić pełne 
korzystanie z praw człowieka przez osoby 
lub grupy osób w odniesieniu do 
powszechnie uznawanych praw człowieka, 
rozumianych co najmniej jako prawa 
określone w Międzynarodowej karcie praw 
człowieka, instrumentach ONZ z zakresu 
praw człowieka dotyczących praw osób 
należących do szczególnie wrażliwych 
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wrażliwych grup lub społeczności, a także 
zasady dotyczące praw podstawowych 
określonych w Deklaracji MOP dotyczącej 
podstawowych zasad i praw w pracy, jak 
również zasady uznane w konwencjach 
MOP w sprawie wolności związkowej i 
faktycznego uznawania prawa do rokowań 
zbiorowych, Konwencji MOP w sprawie 
eliminacji wszelkich form pracy 
przymusowej lub obowiązkowej, 
Konwencji MOP w sprawie skutecznego 
zniesienia pracy dzieci, a także w 
Konwencji MOP w sprawie likwidacji 
dyskryminacji w obszarze zatrudnienia i 
wykonywania zawodu; obejmuje to 
ponadto między innymi negatywny wpływ 
na inne prawa uznane w szeregu konwencji 
MOP, takie jak wolność zrzeszania się, 
wiek minimalny, bezpieczeństwo i higiena 
pracy oraz równe wynagrodzenie, a także 
na prawa uznane w Konwencji o prawach 
dziecka, Afrykańskiej karcie praw 
człowieka i ludów, Amerykańskiej 
konwencji praw człowieka, europejskiej 
konwencji praw człowieka, Europejskiej 
karcie społecznej, Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz 
krajowych konstytucjach i przepisach 
uznających lub wdrażających prawa 
człowieka;

grup lub społeczności (w tym w 
Międzynarodowej konwencji w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
rasowej, Konwencji w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet, 
Konwencji o prawach dziecka, 
Międzynarodowej konwencji o ochronie 
praw wszystkich pracowników 
migrujących i członków ich rodzin, 
Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, Deklaracji praw 
ludów tubylczych ONZ, Deklaracji praw 
osób należących do mniejszości 
narodowych lub etnicznych, religijnych i 
językowych), a także zasady dotyczące 
praw podstawowych określonych w 
Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych 
zasad i praw w pracy, jak również zasady 
uznane w konwencjach MOP w sprawie 
wolności związkowej i faktycznego 
uznawania prawa do rokowań zbiorowych, 
Konwencji MOP dotyczącej pracy 
przymusowej, Konwencji MOP dotyczącej 
zniesienia pracy przymusowej, Konwencji 
MOP w sprawie eliminacji wszelkich form 
pracy przymusowej lub obowiązkowej, 
Konwencji MOP w sprawie skutecznego 
zniesienia pracy dzieci, a także w 
Konwencji MOP w sprawie likwidacji 
dyskryminacji w obszarze zatrudnienia i 
wykonywania zawodu oraz Konwencji 
dotyczącej jednakowego wynagrodzenia 
dla pracujących mężczyzn i kobiet za 
pracę jednakowej wartości; obejmuje to 
ponadto między innymi negatywny wpływ 
na inne prawa uznane w szeregu konwencji 
MOP, takie jak wolność zrzeszania się, 
wiek minimalny, bezpieczeństwo i higiena 
pracy, płace zapewniające utrzymanie, a 
także na prawa uznane w Afrykańskiej 
karcie praw człowieka i ludów, 
Amerykańskiej konwencji praw człowieka, 
europejskiej konwencji praw człowieka, 
Europejskiej karcie społecznej, Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej 
oraz krajowych konstytucjach i przepisach 
uznających lub wdrażających prawa 
człowieka;
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Or. en

Poprawka 495
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 8

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla praw człowieka” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
uniemożliwić pełne korzystanie z praw 
człowieka przez osoby lub grupy osób w 
odniesieniu do powszechnie uznawanych 
praw człowieka, rozumianych co najmniej 
jako prawa określone w Międzynarodowej 
karcie praw człowieka, instrumentach ONZ 
z zakresu praw człowieka dotyczących 
praw osób należących do szczególnie 
wrażliwych grup lub społeczności, a także 
zasady dotyczące praw podstawowych 
określonych w Deklaracji MOP dotyczącej 
podstawowych zasad i praw w pracy, jak 
również zasady uznane w konwencjach 
MOP w sprawie wolności związkowej i 
faktycznego uznawania prawa do rokowań 
zbiorowych, Konwencji MOP w sprawie 
eliminacji wszelkich form pracy 
przymusowej lub obowiązkowej, 
Konwencji MOP w sprawie skutecznego 
zniesienia pracy dzieci, a także w 
Konwencji MOP w sprawie likwidacji 
dyskryminacji w obszarze zatrudnienia i 
wykonywania zawodu; obejmuje to 
ponadto między innymi negatywny wpływ 
na inne prawa uznane w szeregu konwencji 
MOP, takie jak wolność zrzeszania się, 
wiek minimalny, bezpieczeństwo i higiena 
pracy oraz równe wynagrodzenie, a także 
na prawa uznane w Konwencji o prawach 
dziecka, Afrykańskiej karcie praw 
człowieka i ludów, Amerykańskiej 
konwencji praw człowieka, europejskiej 
konwencji praw człowieka, Europejskiej 
karcie społecznej, Karcie praw 

- „zagrożenie dla praw człowieka” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
uniemożliwić pełne korzystanie z praw 
człowieka przez osoby lub grupy osób w 
odniesieniu do powszechnie uznawanych 
praw człowieka, rozumianych co najmniej 
jako prawa określone w Międzynarodowej 
karcie praw człowieka, instrumentach ONZ 
z zakresu praw człowieka dotyczących 
praw osób należących do szczególnie 
wrażliwych grup lub społeczności, a także 
zasady dotyczące praw podstawowych 
określonych w Deklaracji MOP dotyczącej 
podstawowych zasad i praw w pracy, jak 
również zasady uznane w konwencjach 
MOP w sprawie wolności związkowej i 
faktycznego uznawania prawa do rokowań 
zbiorowych, Konwencji MOP w sprawie 
eliminacji wszelkich form pracy 
przymusowej lub obowiązkowej, 
Konwencji MOP w sprawie skutecznego 
zniesienia pracy dzieci, a także w 
Konwencji MOP w sprawie likwidacji 
dyskryminacji w obszarze zatrudnienia i 
wykonywania zawodu; obejmuje to 
ponadto między innymi negatywny wpływ 
na inne prawa uznane w Trójstronnej 
deklaracji zasad dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej oraz w szeregu 
konwencji MOP, takie jak wolność 
zrzeszania się, wiek minimalny, 
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz równe 
wynagrodzenie, a także na prawa uznane w 
Konwencji o prawach dziecka, 
Afrykańskiej karcie praw człowieka i 
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podstawowych Unii Europejskiej oraz 
krajowych konstytucjach i przepisach 
uznających lub wdrażających prawa 
człowieka;

ludów, Amerykańskiej konwencji praw 
człowieka, europejskiej konwencji praw 
człowieka, Europejskiej karcie społecznej, 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz krajowych konstytucjach 
i przepisach uznających lub wdrażających 
prawa człowieka;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 8

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla praw człowieka” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
uniemożliwić pełne korzystanie z praw 
człowieka przez osoby lub grupy osób w 
odniesieniu do powszechnie uznawanych 
praw człowieka, rozumianych co najmniej 
jako prawa określone w Międzynarodowej 
karcie praw człowieka, instrumentach ONZ 
z zakresu praw człowieka dotyczących 
praw osób należących do szczególnie 
wrażliwych grup lub społeczności, a także 
zasady dotyczące praw podstawowych 
określonych w Deklaracji MOP dotyczącej 
podstawowych zasad i praw w pracy, jak 
również zasady uznane w konwencjach 
MOP w sprawie wolności związkowej i 
faktycznego uznawania prawa do rokowań 
zbiorowych, Konwencji MOP w sprawie 
eliminacji wszelkich form pracy 
przymusowej lub obowiązkowej, 
Konwencji MOP w sprawie skutecznego 
zniesienia pracy dzieci, a także w 
Konwencji MOP w sprawie likwidacji 
dyskryminacji w obszarze zatrudnienia i 
wykonywania zawodu; obejmuje to 
ponadto między innymi negatywny wpływ 

- „skutek dla praw człowieka” 
oznacza wszelkie negatywne skutki, które 
mogą uniemożliwić pełne korzystanie z 
praw człowieka przez osoby lub grupy 
osób w odniesieniu do powszechnie 
uznawanych praw człowieka, rozumianych 
co najmniej jako prawa określone w 
międzynarodowych konwencjach 
dotyczących praw człowieka, które są 
wiążące dla Unii Europejskiej lub państw 
członkowskich, Międzynarodowej karcie 
praw człowieka, międzynarodowym 
prawie humanitarnym, instrumentach 
ONZ z zakresu praw człowieka 
dotyczących praw osób należących do 
szczególnie wrażliwych grup lub 
społeczności, a także zasady dotyczące 
praw podstawowych określonych w 
Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych 
zasad i praw w pracy, jak również zasady 
uznane w konwencjach MOP w sprawie 
wolności związkowej i faktycznego 
uznawania prawa do rokowań zbiorowych, 
Konwencji MOP w sprawie eliminacji 
wszelkich form pracy przymusowej lub 
obowiązkowej, Konwencji MOP w sprawie 
skutecznego zniesienia pracy dzieci, a 
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na inne prawa uznane w szeregu konwencji 
MOP, takie jak wolność zrzeszania się, 
wiek minimalny, bezpieczeństwo i higiena 
pracy oraz równe wynagrodzenie, a także 
na prawa uznane w Konwencji o prawach 
dziecka, Afrykańskiej karcie praw 
człowieka i ludów, Amerykańskiej 
konwencji praw człowieka, europejskiej 
konwencji praw człowieka, Europejskiej 
karcie społecznej, Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz 
krajowych konstytucjach i przepisach 
uznających lub wdrażających prawa 
człowieka;

także w Konwencji MOP w sprawie 
likwidacji dyskryminacji w obszarze 
zatrudnienia i wykonywania zawodu; 
obejmuje to ponadto między innymi 
negatywny wpływ na inne prawa uznane w 
szeregu konwencji MOP, takie jak wolność 
zrzeszania się, wiek minimalny, 
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz równe 
wynagrodzenie, a także na prawa uznane w 
Konwencji o prawach dziecka, 
Afrykańskiej karcie praw człowieka i 
ludów, Amerykańskiej konwencji praw 
człowieka, europejskiej konwencji praw 
człowieka, Europejskiej karcie społecznej, 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz krajowych konstytucjach 
i przepisach uznających lub wdrażających 
prawa człowieka;

Or. en

Poprawka 497
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 9

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla środowiska” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
naruszyć prawo do zdrowego środowiska, 
zarówno tymczasowo, jak i na stałe, 
niezależnie od ich rozmiaru, czasu 
trwania lub częstotliwości; obejmują one 
m.in. niekorzystny wpływ na klimat, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych oraz różnorodność 
biologiczną i ekosystemy; zagrożenia te 
obejmują zmianę klimatu, 
zanieczyszczenie powietrza i wody, 
wylesianie, utratę różnorodności 
biologicznej i emisje gazów 
cieplarnianych;

skreśla się

Or. es
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Poprawka 498
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 9

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla środowiska” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
naruszyć prawo do zdrowego środowiska, 
zarówno tymczasowo, jak i na stałe, 
niezależnie od ich rozmiaru, czasu 
trwania lub częstotliwości; obejmują one 
m.in. niekorzystny wpływ na klimat, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych oraz różnorodność 
biologiczną i ekosystemy; zagrożenia te 
obejmują zmianę klimatu, 
zanieczyszczenie powietrza i wody, 
wylesianie, utratę różnorodności 
biologicznej i emisje gazów 
cieplarnianych;

- „zagrożenie dla środowiska” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki dla 
środowiska, zgodnie z definicją w 
załączniku I;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 9

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla środowiska” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
naruszyć prawo do zdrowego środowiska, 
zarówno tymczasowo, jak i na stałe, 
niezależnie od ich rozmiaru, czasu trwania 
lub częstotliwości; obejmują one m.in. 
niekorzystny wpływ na klimat, 

- „skutek dla środowiska” oznacza 
wszelkie naruszenia uznanych 
międzynarodowych standardów ochrony 
środowiska, wszelkie negatywne skutki dla 
środowiska, niezależnie od tego, czy taki 
negatywny skutek ma bezpośredni wpływ 
na ludzi lub prawa człowieka; za 
szczególnie poważne uznaje się skutki dla 
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zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych oraz różnorodność biologiczną 
i ekosystemy; zagrożenia te obejmują 
zmianę klimatu, zanieczyszczenie 
powietrza i wody, wylesianie, utratę 
różnorodności biologicznej i emisje gazów 
cieplarnianych;

środowiska, które mogą naruszyć prawo do 
zdrowego środowiska, zarówno 
tymczasowo, jak i na stałe, niezależnie od 
ich rozmiaru, czasu trwania lub 
częstotliwości; obejmują one m.in. 
niekorzystny wpływ na klimat, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych oraz różnorodność biologiczną 
i ekosystemy; zagrożenia te obejmują 
zmianę klimatu, zanieczyszczenie 
powietrza i wody, wylesianie, utratę 
różnorodności biologicznej i emisje gazów 
cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 500
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 9

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla środowiska” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
naruszyć prawo do zdrowego środowiska, 
zarówno tymczasowo, jak i na stałe, 
niezależnie od ich rozmiaru, czasu trwania 
lub częstotliwości; obejmują one m.in. 
niekorzystny wpływ na klimat, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych oraz różnorodność biologiczną 
i ekosystemy; zagrożenia te obejmują 
zmianę klimatu, zanieczyszczenie 
powietrza i wody, wylesianie, utratę 
różnorodności biologicznej i emisje gazów 
cieplarnianych;

- „zagrożenie dla środowiska” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
naruszyć prawo do zdrowego środowiska, 
zarówno tymczasowo, jak i na stałe, 
niezależnie od ich rozmiaru, czasu trwania 
lub częstotliwości; obejmują one m.in. 
niekorzystny wpływ na klimat 
spowodowany emisją gazów 
cieplarnianych, który prowadzi do 
globalnego ocieplenia o ponad 1,5 °C 
powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej, niekorzystny wpływ na 
zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych oraz różnorodność biologiczną 
i ekosystemy; zagrożenia te obejmują 
zmianę klimatu wraz z wszystkimi jej 
konsekwencjami, zanieczyszczenie 
powietrza, gleby i wody, wylesianie, utratę 
różnorodności biologicznej;

Or. en
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Poprawka 501
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 9

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla środowiska” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
naruszyć prawo do zdrowego środowiska, 
zarówno tymczasowo, jak i na stałe, 
niezależnie od ich rozmiaru, czasu trwania 
lub częstotliwości; obejmują one m.in. 
niekorzystny wpływ na klimat, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych oraz różnorodność biologiczną 
i ekosystemy; zagrożenia te obejmują 
zmianę klimatu, zanieczyszczenie 
powietrza i wody, wylesianie, utratę 
różnorodności biologicznej i emisje gazów 
cieplarnianych;

- „skutek dla środowiska” oznacza 
wszelkie potencjalne lub rzeczywiste 
negatywne skutki, które mogą naruszyć 
prawo do zdrowego środowiska, zarówno 
tymczasowo, jak i na stałe, niezależnie od 
ich rozmiaru, czasu trwania lub 
częstotliwości; obejmują one m.in. 
niekorzystny wpływ na klimat, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych, jakość powietrza oraz 
różnorodność biologiczną i ekosystemy; 
skutki dla środowiska obejmują między 
innymi zmianę klimatu, zanieczyszczenie 
powietrza, gleby i wody, zanieczyszczenia 
rozproszone, produkcję odpadów, 
wylesianie, utratę różnorodności 
biologicznej i emisje gazów 
cieplarnianych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 9

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla środowiska” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
naruszyć prawo do zdrowego środowiska, 
zarówno tymczasowo, jak i na stałe, 
niezależnie od ich rozmiaru, czasu trwania 
lub częstotliwości; obejmują one m.in. 

„zagrożenie dla środowiska” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki w 
odniesieniu do zmiany klimatu, 
zanieczyszczenia powietrza i wody, 
wylesiania, utraty różnorodności 
biologicznej i emisji gazów 
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niekorzystny wpływ na klimat, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych oraz różnorodność 
biologiczną i ekosystemy; zagrożenia te 
obejmują zmianę klimatu, 
zanieczyszczenie powietrza i wody, 
wylesianie, utratę różnorodności 
biologicznej i emisje gazów 
cieplarnianych;

cieplarnianych, które mogą naruszyć 
prawo do zdrowego środowiska, zarówno 
tymczasowo, jak i na stałe, niezależnie od 
ich rozmiaru, czasu trwania lub 
częstotliwości z naruszeniem 
odpowiednich obowiązków prawnych 
przewidzianych w aktach Unii 
wymienionych w załączniku II; Komisja 
uprawniona jest do przyjęcia, zgodnie 
z art. 18 lit. a), aktów delegowanych w 
celu aktualizacji tego wyczerpującego 
wykazu.

Or. en

Poprawka 503
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 9

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla środowiska” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
naruszyć prawo do zdrowego środowiska, 
zarówno tymczasowo, jak i na stałe, 
niezależnie od ich rozmiaru, czasu 
trwania lub częstotliwości; obejmują one 
m.in. niekorzystny wpływ na klimat, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych oraz różnorodność biologiczną 
i ekosystemy; zagrożenia te obejmują 
zmianę klimatu, zanieczyszczenie 
powietrza i wody, wylesianie, utratę 
różnorodności biologicznej i emisje gazów 
cieplarnianych;

- „zagrożenie dla środowiska” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
naruszyć prawo do zdrowego środowiska, 
zarówno tymczasowo, jak i na stałe; 
obejmują one m.in. niekorzystny wpływ na 
klimat, zrównoważone wykorzystanie 
zasobów naturalnych oraz różnorodność 
biologiczną i ekosystemy; zagrożenia te 
obejmują zmianę klimatu, 
zanieczyszczenie powietrza i wody, 
wylesianie, utratę różnorodności 
biologicznej i emisje gazów 
cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 504
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
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Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 10

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla dobrych rządów” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
wpłynąć na dobre rządy w danym kraju, 
regionie lub terytorium. Obejmuje ono 
m.in. nieprzestrzeganie wytycznych OECD 
dla przedsiębiorstw wielonarodowych, 
rozdziału VII dotyczącego zwalczania 
korupcji, namawiania do korupcji i 
wymuszenia oraz zasad Konwencji OECD 
o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych 
funkcjonariuszy publicznych w 
międzynarodowych transakcjach 
handlowych, a także przypadki korupcji i 
przekupstwa, w których przedsiębiorstwo 
wywiera niezgodny z przepisami wpływ na 
urzędników publicznych lub przekazuje 
im nienależne korzyści finansowe w celu 
uzyskania przywilejów lub nieuczciwego 
preferencyjnego traktowania z 
naruszeniem prawa; dotyczy to również 
sytuacji, w których przedsiębiorstwo w 
sposób niezgodny z prawem angażuje się 
w działalność polityczną na szczeblu 
lokalnym, niezgodnie z prawem 
współfinansuje kampanię lub nie 
przestrzega obowiązujących przepisów 
podatkowych.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 505
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 10

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla dobrych rządów” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
wpłynąć na dobre rządy w danym kraju, 

skreśla się
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regionie lub terytorium. Obejmuje ono 
m.in. nieprzestrzeganie wytycznych OECD 
dla przedsiębiorstw wielonarodowych, 
rozdziału VII dotyczącego zwalczania 
korupcji, namawiania do korupcji i 
wymuszenia oraz zasad Konwencji OECD 
o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych 
funkcjonariuszy publicznych w 
międzynarodowych transakcjach 
handlowych, a także przypadki korupcji i 
przekupstwa, w których przedsiębiorstwo 
wywiera niezgodny z przepisami wpływ na 
urzędników publicznych lub przekazuje 
im nienależne korzyści finansowe w celu 
uzyskania przywilejów lub nieuczciwego 
preferencyjnego traktowania z 
naruszeniem prawa; dotyczy to również 
sytuacji, w których przedsiębiorstwo w 
sposób niezgodny z prawem angażuje się 
w działalność polityczną na szczeblu 
lokalnym, niezgodnie z prawem 
współfinansuje kampanię lub nie 
przestrzega obowiązujących przepisów 
podatkowych.

Or. es

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

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 10

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla dobrych rządów” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
wpłynąć na dobre rządy w danym kraju, 
regionie lub terytorium. Obejmuje ono 
m.in. nieprzestrzeganie wytycznych OECD 
dla przedsiębiorstw wielonarodowych, 
rozdziału VII dotyczącego zwalczania 
korupcji, namawiania do korupcji i 
wymuszenia oraz zasad Konwencji OECD 
o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych 

skreśla się
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funkcjonariuszy publicznych w 
międzynarodowych transakcjach 
handlowych, a także przypadki korupcji i 
przekupstwa, w których przedsiębiorstwo 
wywiera niezgodny z przepisami wpływ na 
urzędników publicznych lub przekazuje 
im nienależne korzyści finansowe w celu 
uzyskania przywilejów lub nieuczciwego 
preferencyjnego traktowania z 
naruszeniem prawa; dotyczy to również 
sytuacji, w których przedsiębiorstwo w 
sposób niezgodny z prawem angażuje się 
w działalność polityczną na szczeblu 
lokalnym, niezgodnie z prawem 
współfinansuje kampanię lub nie 
przestrzega obowiązujących przepisów 
podatkowych.

Or. en

Poprawka 507
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 10

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla dobrych rządów” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
wpłynąć na dobre rządy w danym kraju, 
regionie lub terytorium. Obejmuje ono 
m.in. nieprzestrzeganie wytycznych OECD 
dla przedsiębiorstw wielonarodowych, 
rozdziału VII dotyczącego zwalczania 
korupcji, namawiania do korupcji i 
wymuszenia oraz zasad Konwencji OECD 
o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych 
funkcjonariuszy publicznych w 
międzynarodowych transakcjach 
handlowych, a także przypadki korupcji i 
przekupstwa, w których przedsiębiorstwo 
wywiera niezgodny z przepisami wpływ na 
urzędników publicznych lub przekazuje 
im nienależne korzyści finansowe w celu 
uzyskania przywilejów lub nieuczciwego 

- „zagrożenie dla dobrych rządów” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
wpłynąć na dobre rządy w danym kraju, 
regionie lub terytorium.



AM\1215358PL.docx 65/108 PE658.905v01-00

PL

preferencyjnego traktowania z 
naruszeniem prawa; dotyczy to również 
sytuacji, w których przedsiębiorstwo w 
sposób niezgodny z prawem angażuje się 
w działalność polityczną na szczeblu 
lokalnym, niezgodnie z prawem 
współfinansuje kampanię lub nie 
przestrzega obowiązujących przepisów 
podatkowych.

Or. en

Poprawka 508
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 10

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla dobrych rządów” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
wpłynąć na dobre rządy w danym kraju, 
regionie lub terytorium. Obejmuje ono 
m.in. nieprzestrzeganie wytycznych OECD 
dla przedsiębiorstw wielonarodowych, 
rozdziału VII dotyczącego zwalczania 
korupcji, namawiania do korupcji i 
wymuszenia oraz zasad Konwencji OECD 
o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych 
funkcjonariuszy publicznych w 
międzynarodowych transakcjach 
handlowych, a także przypadki korupcji i 
przekupstwa, w których przedsiębiorstwo 
wywiera niezgodny z przepisami wpływ na 
urzędników publicznych lub przekazuje 
im nienależne korzyści finansowe w celu 
uzyskania przywilejów lub nieuczciwego 
preferencyjnego traktowania z 
naruszeniem prawa; dotyczy to również 
sytuacji, w których przedsiębiorstwo w 
sposób niezgodny z prawem angażuje się 
w działalność polityczną na szczeblu 
lokalnym, niezgodnie z prawem 
współfinansuje kampanię lub nie 
przestrzega obowiązujących przepisów 

- „zagrożenie dla dobrych rządów” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
wpłynąć na dobre rządy w danym kraju, 
regionie lub terytorium, zgodnie z definicją 
w załączniku I.
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podatkowych.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 10

Projekt rezolucji Poprawka

- „zagrożenie dla dobrych rządów” 
oznacza wszelkie potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki, które mogą 
wpłynąć na dobre rządy w danym kraju, 
regionie lub terytorium. Obejmuje ono 
m.in. nieprzestrzeganie wytycznych OECD 
dla przedsiębiorstw wielonarodowych, 
rozdziału VII dotyczącego zwalczania 
korupcji, namawiania do korupcji i 
wymuszenia oraz zasad Konwencji OECD 
o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych 
funkcjonariuszy publicznych w 
międzynarodowych transakcjach 
handlowych, a także przypadki korupcji i 
przekupstwa, w których przedsiębiorstwo 
wywiera niezgodny z przepisami wpływ na 
urzędników publicznych lub przekazuje im 
nienależne korzyści finansowe w celu 
uzyskania przywilejów lub nieuczciwego 
preferencyjnego traktowania z naruszeniem 
prawa; dotyczy to również sytuacji, w 
których przedsiębiorstwo w sposób 
niezgodny z prawem angażuje się w 
działalność polityczną na szczeblu 
lokalnym, niezgodnie z prawem 
współfinansuje kampanię lub nie 
przestrzega obowiązujących przepisów 
podatkowych.

- „skutek dla dobrych rządów” 
oznacza wszelkie negatywne skutki, które 
mogą wpłynąć na dobre rządy w danym 
kraju, regionie lub terytorium. Obejmują 
one m.in. nieprzestrzeganie wytycznych 
OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, rozdziału VII 
dotyczącego zwalczania korupcji, 
namawiania do korupcji i wymuszenia oraz 
zasad Konwencji OECD o zwalczaniu 
przekupstwa zagranicznych 
funkcjonariuszy publicznych w 
międzynarodowych transakcjach 
handlowych, a także przypadki korupcji i 
przekupstwa, w których przedsiębiorstwo 
wywiera niezgodny z przepisami wpływ na 
urzędników publicznych lub przekazuje im 
nienależne korzyści finansowe w celu 
uzyskania przywilejów lub nieuczciwego 
preferencyjnego traktowania z naruszeniem 
prawa; dotyczy to również sytuacji, w 
których przedsiębiorstwo w sposób 
niezgodny z prawem angażuje się w 
działalność polityczną na szczeblu 
lokalnym, niezgodnie z prawem 
współfinansuje kampanię lub nie 
przestrzega obowiązujących przepisów 
podatkowych.

Or. en
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Poprawka 510
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- Komisja określa ponadto wszystkie 
rodzaje ryzyka w drodze wytycznych 
opartych na istniejących ramach i 
normach prawnych. Wytyczne te 
podlegają regularnemu przeglądowi 
zgodnie z celami UE w zakresie praw 
człowieka, dobrych rządów, ochrony 
środowiska i łagodzenia zmian klimatu. 
Parlament Europejski uczestniczy w 
przyjmowaniu tych wytycznych w drodze 
aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 511
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- „kontrola” oznacza możliwość 
wywierania decydującego wpływu na 
przedsiębiorstwo, w szczególności poprzez 
prawo własności, prawo użytkowania 
całości lub części majątku 
przedsiębiorstwa lub prawa albo umowy, 
które dają możliwość decydującego 
wpływu na skład, głosowanie lub decyzje 
organów przedsiębiorstwa.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- „kontrola” oznacza własność lub 
zdolność do wywierania decydującego 
wpływu na podmiot na podstawie praw, 
umów lub innych środków, oddzielnie lub 
łącznie, oraz z uwzględnieniem 
okoliczności faktycznych i prawnych.

Or. en

Poprawka 513
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy w celu zapewnienia, aby w swojej 
działalności i relacjach biznesowych 
przedsiębiorstwa przestrzegały należytej 
staranności w odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy w celu zapewnienia, aby w swojej 
działalności, w ramach łańcuchów 
wartości i w relacjach biznesowych 
przedsiębiorstwa przestrzegały obowiązku 
należytej staranności w odniesieniu do 
potencjalnych lub rzeczywistych 
negatywnych skutków dla praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów.

Or. en

Poprawka 514
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 1. Państwa członkowskie ustanawiają 
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przepisy w celu zapewnienia, aby w swojej 
działalności i relacjach biznesowych 
przedsiębiorstwa przestrzegały należytej 
staranności w odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów.

przepisy w celu zapewnienia, aby w swojej 
działalności i działalności podmiotów w 
ramach relacji biznesowych 
przedsiębiorstwa skutecznie przestrzegały 
należytej staranności w odniesieniu do 
zagrożeń i skutków dla praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów.

Or. en

Poprawka 515
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy w celu zapewnienia, aby w swojej 
działalności i relacjach biznesowych 
przedsiębiorstwa przestrzegały należytej 
staranności w odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy w celu zapewnienia, aby 
przedsiębiorstwa mogły przestrzegać 
należytej staranności w odniesieniu do 
zagrożeń dla praw człowieka.

Or. es

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

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy w celu zapewnienia, aby w swojej 
działalności i relacjach biznesowych 
przedsiębiorstwa przestrzegały należytej 
staranności w odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy w celu zapewnienia, aby w swojej 
działalności i bezpośrednich umownych 
relacjach biznesowych przedsiębiorstwa 
przestrzegały należytej staranności w 
odniesieniu do zagrożeń dla praw 
człowieka i środowiska.
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Or. en

Poprawka 517
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy w celu zapewnienia, aby w swojej 
działalności i relacjach biznesowych 
przedsiębiorstwa przestrzegały należytej 
staranności w odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy w celu zapewnienia, aby w swojej 
działalności i w działalności swoich 
bezpośrednich dostawców 
przedsiębiorstwa przestrzegały należytej 
staranności w odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów.

Or. en

Poprawka 518
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy w celu zapewnienia, aby w swojej 
działalności i relacjach biznesowych 
przedsiębiorstwa przestrzegały należytej 
staranności w odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy w celu zapewnienia, aby w swojej 
działalności i relacjach biznesowych 
przedsiębiorstwa przestrzegały należytej 
staranności w odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka lub środowiska.

Or. fr

Poprawka 519
Daniel Buda

Projekt rezolucji
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Artykuł 4 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy w celu zapewnienia, aby w swojej 
działalności i relacjach biznesowych 
przedsiębiorstwa przestrzegały należytej 
staranności w odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy w celu zapewnienia, aby w swojej 
działalności i relacjach biznesowych 
przedsiębiorstwa przestrzegały należytej 
staranności w odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka i środowiska.

Or. ro

Poprawka 520
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Przedsiębiorstwa na bieżąco 
identyfikują i oceniają za pomocą 
odpowiedniej metodyki monitorowania, 
czy ich działalność i relacje biznesowe nie 
powodują zagrożenia dla praw człowieka, 
środowiska lub dobrych rządów lub czy nie 
przyczyniają się one do takiego 
zagrożenia.

2. Przedsiębiorstwa na bieżąco 
identyfikują i oceniają za pomocą 
odpowiedniej metodyki monitorowania, 
czy ich działalność i działalność 
podmiotów w ramach relacji biznesowych 
nie powoduje potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków dla 
praw człowieka, środowiska lub dobrych 
rządów lub czy nie przyczynia się do 
powstania takich skutków albo czy nie jest 
bezpośrednio z nimi powiązana. W 
ramach tego monitorowania należy 
wykorzystywać wewnętrzną lub 
zewnętrzną wiedzę specjalistyczną w 
zakresie praw człowieka i prowadzić 
konstruktywne konsultacje z grupami 
potencjalnie poszkodowanymi i innymi 
odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami.

Or. en

Poprawka 521
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Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Przedsiębiorstwa na bieżąco 
identyfikują i oceniają za pomocą 
odpowiedniej metodyki monitorowania, 
czy ich działalność i relacje biznesowe nie 
powodują zagrożenia dla praw człowieka, 
środowiska lub dobrych rządów lub czy nie 
przyczyniają się one do takiego 
zagrożenia.

2. Przedsiębiorstwa na bieżąco 
identyfikują i oceniają za pomocą 
odpowiedniej metodyki monitorowania, 
czy ich działalność i relacje biznesowe nie 
powodują potencjalnych lub rzeczywistych 
negatywnych skutków dla praw człowieka, 
środowiska lub dobrych rządów, nie 
przyczyniają się do powstania takich 
skutków albo nie są bezpośrednio z nimi 
powiązane. W ramach tego 
monitorowania należy wykorzystywać 
wewnętrzną lub zewnętrzną wiedzę 
specjalistyczną w zakresie praw człowieka 
i prowadzić konstruktywne konsultacje z 
grupami potencjalnie poszkodowanymi i 
innymi odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami.

Or. en

Poprawka 522
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Przedsiębiorstwa na bieżąco 
identyfikują i oceniają za pomocą 
odpowiedniej metodyki monitorowania, 
czy ich działalność i relacje biznesowe nie 
powodują zagrożenia dla praw człowieka, 
środowiska lub dobrych rządów lub czy nie 
przyczyniają się one do takiego 
zagrożenia.

2. Przedsiębiorstwa na bieżąco 
identyfikują i oceniają za pomocą 
odpowiedniej metodyki monitorowania, 
czy ich działalność i działalność ich 
bezpośrednich dostawców nie powoduje 
zagrożenia dla praw człowieka, środowiska 
lub dobrych rządów lub czy nie przyczynia 
się one do takiego zagrożenia.

Or. en
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Poprawka 523
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Przedsiębiorstwa na bieżąco 
identyfikują i oceniają za pomocą 
odpowiedniej metodyki monitorowania, 
czy ich działalność i relacje biznesowe nie 
powodują zagrożenia dla praw człowieka, 
środowiska lub dobrych rządów lub czy 
nie przyczyniają się one do takiego 
zagrożenia.

2. Przedsiębiorstwa na bieżąco 
identyfikują i oceniają za pomocą 
odpowiedniej metodyki monitorowania, 
czy ich działalność i bezpośrednie relacje 
biznesowe nie powodują zagrożenia dla 
praw człowieka lub środowiska lub czy nie 
przyczyniają się one do takiego zagrożenia.

Or. en

Poprawka 524
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Przedsiębiorstwa na bieżąco 
identyfikują i oceniają za pomocą 
odpowiedniej metodyki monitorowania, 
czy ich działalność i relacje biznesowe nie 
powodują zagrożenia dla praw człowieka, 
środowiska lub dobrych rządów lub czy 
nie przyczyniają się one do takiego 
zagrożenia.

2. Przedsiębiorstwa, jeśli uznają to za 
właściwe, jednorazowo lub w przypadku 
zaistnienia znaczącej zmiany ich sytuacji 
identyfikują i oceniają, czy ich działalność 
i relacje biznesowe nie powodują 
zagrożenia dla praw podstawowych lub czy 
nie przyczyniają się one do takiego 
zagrożenia.

Or. es

Poprawka 525
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. Przedsiębiorstwa na bieżąco 
identyfikują i oceniają za pomocą 
odpowiedniej metodyki monitorowania, 
czy ich działalność i relacje biznesowe nie 
powodują zagrożenia dla praw człowieka, 
środowiska lub dobrych rządów lub czy 
nie przyczyniają się one do takiego 
zagrożenia.

2. Przedsiębiorstwa na bieżąco 
identyfikują i oceniają za pomocą 
odpowiedniej metodyki monitorowania, 
czy ich działalność i relacje biznesowe nie 
powodują zagrożenia dla praw człowieka i 
środowiska lub czy nie przyczyniają się 
one do takiego zagrożenia.

Or. fr

Poprawka 526
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. Przedsiębiorstwo uwzględnia 
ustalenia w odpowiednich funkcjach i 
procesach wewnętrznych oraz podejmuje 
odpowiednie działania. Odpowiedzialność 
za przeciwdziałanie takim skutkom 
przypisana jest do odpowiedniego 
poziomu i funkcji w ramach organizacji 
przedsiębiorstwa.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Jeżeli przedsiębiorstwo uzna, że 
nie powoduje zagrożenia ani nie 
przyczynia się do jego powstania, 
publikuje odpowiednie oświadczenie 

skreśla się
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obejmujące ocenę zagrożeń; oświadczenie 
to jest poddawane przeglądowi w 
przypadku pojawienia się nowych 
zagrożeń lub w przypadku nawiązania 
przez przedsiębiorstwo nowych relacji 
biznesowych, które mogą stwarzać 
zagrożenie.

Or. en

Poprawka 528
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Jeżeli przedsiębiorstwo uzna, że 
nie powoduje zagrożenia ani nie 
przyczynia się do jego powstania, 
publikuje odpowiednie oświadczenie 
obejmujące ocenę zagrożeń; oświadczenie 
to jest poddawane przeglądowi w 
przypadku pojawienia się nowych 
zagrożeń lub w przypadku nawiązania 
przez przedsiębiorstwo nowych relacji 
biznesowych, które mogą stwarzać 
zagrożenie.

3. Przedsiębiorstwa przyjmują i 
publikują odpowiednie oświadczenie 
dotyczące ich polityki należytej 
staranności, które obejmuje metodykę 
monitorowania służącą ocenie, czy ich 
działalność i relacje biznesowe mają 
bezpośredni związek z potencjalnym i 
rzeczywistym negatywnym wpływem na 
prawa człowieka, środowisko lub dobre 
rządy, powodują ten negatywny wpływ lub 
przyczyniają się do niego, a także 
przedstawiają swoje plany dotyczące 
wypełnienia obowiązku dochowania 
należytej staranności.

Or. de

Poprawka 529
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Jeżeli przedsiębiorstwo uzna, że nie 
powoduje zagrożenia ani nie przyczynia 

3. Jeżeli przedsiębiorstwo uzna, że nie 
jest bezpośrednio powiązane z 
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się do jego powstania, publikuje 
odpowiednie oświadczenie obejmujące 
ocenę zagrożeń; oświadczenie to jest 
poddawane przeglądowi w przypadku 
pojawienia się nowych zagrożeń lub w 
przypadku nawiązania przez 
przedsiębiorstwo nowych relacji 
biznesowych, które mogą stwarzać 
zagrożenie.

zagrożeniami, publikuje odpowiednie 
oświadczenie obejmujące ocenę zagrożeń, 
zawierającą właściwe dane i informacje, 
na których podstawie przedsiębiorstwo 
doszło do takiego wniosku; oświadczenie 
to jest poddawane przeglądowi w 
przypadku pojawienia się nowych 
zagrożeń lub w przypadku nawiązania 
przez przedsiębiorstwo nowych relacji 
biznesowych, które mogą stwarzać 
zagrożenie.

Or. en

Poprawka 530
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Jeżeli przedsiębiorstwo uzna, że nie 
powoduje zagrożenia ani nie przyczynia się 
do jego powstania, publikuje odpowiednie 
oświadczenie obejmujące ocenę zagrożeń; 
oświadczenie to jest poddawane 
przeglądowi w przypadku pojawienia się 
nowych zagrożeń lub w przypadku 
nawiązania przez przedsiębiorstwo nowych 
relacji biznesowych, które mogą stwarzać 
zagrożenie.

3. Jeżeli przedsiębiorstwo uzna, że nie 
powoduje zagrożenia ani nie przyczynia się 
do jego powstania, może opublikować 
odpowiednie oświadczenie z wyłączeniem 
informacji poufnych lub strategicznych i 
może ująć w jego treści ocenę zagrożeń; 
oświadczenie to może zostać poddane 
przeglądowi w przypadku pojawienia się 
nowych zagrożeń lub w przypadku 
nawiązania przez przedsiębiorstwo nowych 
relacji biznesowych, które mogą stwarzać 
zagrożenie.

Or. es

Poprawka 531
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka
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4. Jeżeli przedsiębiorstwo 
zidentyfikuje zagrożenie, ustanawia 
strategię należytej staranności. W strategii 
należytej staranności przedsiębiorstwo:

4. Jeżeli przedsiębiorstwo 
zidentyfikuje zagrożenie, ustanawia 
skuteczną strategię należytej staranności i 
zapewnia jej wdrożenie. W strategii 
należytej staranności przedsiębiorstwo:

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

4. Jeżeli przedsiębiorstwo 
zidentyfikuje zagrożenie, ustanawia 
strategię należytej staranności. W strategii 
należytej staranności przedsiębiorstwo:

4. Przedsiębiorstwa ustanawiają i 
skutecznie wdrażają strategię należytej 
staranności. W ramach strategii należytej 
staranności przedsiębiorstwa co najmniej:

Or. en

Poprawka 533
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

4. Jeżeli przedsiębiorstwo 
zidentyfikuje zagrożenie, ustanawia 
strategię należytej staranności. W strategii 
należytej staranności przedsiębiorstwo:

4. Przedsiębiorstwo ustanawia 
strategię należytej staranności. W strategii 
należytej staranności przedsiębiorstwo:

Or. de

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

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) określa potencjalne zagrożenia, 
które zidentyfikowało w ramach swojej 
działalności i relacji biznesowych, oraz 
stopień ich powagi i pilności;

(i) identyfikuje i określa potencjalne 
lub rzeczywiste negatywne skutki dla praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów, 
które mogą występować w ramach 
działalności przedsiębiorstwa i 
działalności podmiotów w ramach relacji 
biznesowych, oraz stopień ich powagi, 
prawdopodobieństwa i pilności;

Or. en

Poprawka 535
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) określa potencjalne zagrożenia, 
które zidentyfikowało w ramach swojej 
działalności i relacji biznesowych, oraz 
stopień ich powagi i pilności;

(i) identyfikuje i określa potencjalne 
zagrożenia w swojej działalności 
operacyjnej i w procesach związanych z 
jego relacjami biznesowymi, a także 
stopień powagi tych zagrożeń i 
prawdopodobieństwo ich wystąpienia;

Or. de

Poprawka 536
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) podaje do wiadomości publicznej 
szczegółowe, odnośne i istotne informacje 

skreśla się
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na temat łańcucha wartości, w tym nazwy, 
lokalizacje i inne istotne informacje 
dotyczące jednostek zależnych, dostawców 
i partnerów biznesowych w swoim 
łańcuchu wartości;

Or. es

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) podaje do wiadomości publicznej 
szczegółowe, odnośne i istotne informacje 
na temat łańcucha wartości, w tym nazwy, 
lokalizacje i inne istotne informacje 
dotyczące jednostek zależnych, dostawców 
i partnerów biznesowych w swoim 
łańcuchu wartości;

skreśla się

Or. en

Poprawka 538
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) podaje do wiadomości publicznej 
szczegółowe, odnośne i istotne informacje 
na temat łańcucha wartości, w tym nazwy, 
lokalizacje i inne istotne informacje 
dotyczące jednostek zależnych, dostawców 
i partnerów biznesowych w swoim 
łańcuchu wartości;

(ii) podaje do wiadomości publicznej 
odnośne informacje na temat swojego 
łańcucha wartości;

Or. en
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Poprawka 539
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) podaje do wiadomości publicznej 
szczegółowe, odnośne i istotne informacje 
na temat łańcucha wartości, w tym nazwy, 
lokalizacje i inne istotne informacje 
dotyczące jednostek zależnych, dostawców 
i partnerów biznesowych w swoim 
łańcuchu wartości;

(ii) z należytym poszanowaniem 
zasady tajemnicy handlowej podaje do 
wiadomości publicznej szczegółowe, 
odnośne i istotne informacje na temat 
łańcucha wartości, w tym nazwy, 
lokalizacje i inne istotne informacje 
dotyczące jednostek zależnych, dostawców 
i partnerów biznesowych w swoim 
łańcuchu wartości;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) podaje do wiadomości publicznej 
szczegółowe, odnośne i istotne informacje 
na temat łańcucha wartości, w tym 
nazwy, lokalizacje i inne istotne informacje 
dotyczące jednostek zależnych, dostawców 
i partnerów biznesowych w swoim 
łańcuchu wartości;

(ii) mapuje łańcuch wartości i podaje 
do wiadomości publicznej szczegółowe, 
odnośne i istotne informacje, w tym 
nazwy, lokalizacje, rodzaje produktów i 
świadczonych usług oraz inne istotne 
informacje dotyczące jednostek zależnych, 
dostawców, podwykonawców i relacji 
biznesowych;

Or. en

Poprawka 541
Bettina Vollath
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Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) podaje do wiadomości publicznej 
szczegółowe, odnośne i istotne informacje 
na temat łańcucha wartości, w tym nazwy, 
lokalizacje i inne istotne informacje 
dotyczące jednostek zależnych, dostawców 
i partnerów biznesowych w swoim 
łańcuchu wartości;

(ii) podaje do wiadomości publicznej 
szczegółowe, odnośne i istotne informacje 
na temat łańcucha wartości, w tym nazwy, 
rodzaj produktów, lokalizacje i inne istotne 
informacje dotyczące jednostek zależnych, 
dostawców i partnerów biznesowych w 
swoim łańcuchu wartości;

Or. de

Poprawka 542
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) wskazuje strategie polityczne i 
środki, które zamierza przyjąć w celu 
usunięcia danych zagrożeń, zapobieżenia 
im lub ich ograniczania;

(iii) wskazuje strategie polityczne i 
środki, które przyjmuje w celu usunięcia 
potencjalnych lub rzeczywistych 
negatywnych skutków, zapobieżenia im 
lub ich ograniczania;

Or. de

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) wskazuje strategie polityczne i 
środki, które zamierza przyjąć w celu 
usunięcia danych zagrożeń, zapobieżenia 

(iii) przyjmuje wszelkie uzasadnione 
strategie polityczne i środki w celu 
usunięcia potencjalnych lub rzeczywistych 
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im lub ich ograniczania; negatywnych skutków, zapobieżenia im 
lub ich ograniczania;

Or. en

Poprawka 544
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) ustanawia politykę określania 
priorytetów na wypadek sytuacji, w 
których nie jest ono w stanie jednocześnie 
stawić czoła wszystkim zagrożeniom; 
przedsiębiorstwa rozważają stopień powagi 
i pilności różnych współwystępujących 
zagrożeń, ich zakres, skalę oraz sposób, w 
jaki można im przeciwdziałać, oraz, w 
razie konieczności, stosują politykę 
ustalania priorytetów w odniesieniu do 
tych zagrożeń;

(iv)  ustanawia politykę określania 
priorytetów na wypadek sytuacji, w 
których nie jest ono w stanie jednocześnie 
stawić czoła wszystkim zagrożeniom; w 
razie braku wiedzy lub zdolności 
określania priorytetów przedsiębiorstwa 
winny uzyskać poradę krajowych 
organów, które rozważają stopień powagi i 
pilności różnych współwystępujących 
zagrożeń, ich zakres, skalę oraz sposób, w 
jaki można im przeciwdziałać, oraz, w 
razie konieczności, mogą zaproponować, 
jaką politykę ustalania priorytetów 
określić w odniesieniu do tych zagrożeń;

Or. es

Poprawka 545
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) ustanawia politykę ustalania 
priorytetów na wypadek sytuacji, w 
których nie jest ono w stanie jednocześnie 
stawić czoła wszystkim zagrożeniom; 
przedsiębiorstwa rozważają stopień powagi 
i pilności różnych współwystępujących 
zagrożeń, ich zakres, skalę oraz sposób, w 

(iv) ustanawia politykę ustalania 
priorytetów zgodnie z art. 17 Wytycznych 
ONZ dotyczących biznesu i praw 
człowieka na wypadek sytuacji, w których 
nie jest ono w stanie jednocześnie stawić 
czoła wszystkim zagrożeniom; 
przedsiębiorstwa rozważają stopień powagi 
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jaki można im przeciwdziałać, oraz, w 
razie konieczności, stosują politykę 
ustalania priorytetów w odniesieniu do 
tych zagrożeń;

i pilności różnych współwystępujących 
zagrożeń, ich zakres, skalę oraz sposób, w 
jaki można im przeciwdziałać, oraz, w 
razie konieczności, stosują politykę 
ustalania priorytetów w odniesieniu do 
tych zagrożeń;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) ustanawia politykę ustalania 
priorytetów na wypadek sytuacji, w 
których nie jest ono w stanie jednocześnie 
stawić czoła wszystkim zagrożeniom; 
przedsiębiorstwa rozważają stopień powagi 
i pilności różnych współwystępujących 
zagrożeń, ich zakres, skalę oraz sposób, w 
jaki można im przeciwdziałać, oraz, w 
razie konieczności, stosują politykę 
ustalania priorytetów w odniesieniu do 
tych zagrożeń;

(iv) ustanawia strategię ustalania 
priorytetów na wypadek sytuacji, w 
których nie jest ono w stanie jednocześnie 
stawić czoła wszystkim zagrożeniom; 
przedsiębiorstwa rozważają stopień 
powagi, prawdopodobieństwa i pilności 
różnych potencjalnych lub rzeczywistych 
negatywnych skutków, ich zakres, skalę 
oraz sposób, w jaki można im 
przeciwdziałać, oraz, w razie konieczności, 
stosują politykę ustalania priorytetów w 
odniesieniu do tych skutków;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – podpunkt iv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iva) ustanawia i wdraża mechanizm 
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ostrzegania, w ramach którego 
gromadzone są sprawozdania dotyczące 
potencjalnych lub rzeczywistych 
negatywnych skutków dla praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – podpunkt iv b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ivb) ustanawia i wdraża system 
skutecznego śledzenia i monitorowania 
reakcji w celu oceny, czy potencjalne i 
rzeczywiste skutki są skutecznie 
eliminowane;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 – podpunkt iv c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ivc) informuje zainteresowane strony o 
tym, w jaki sposób zaradzono 
potencjalnemu lub negatywnemu 
skutkowi.

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. Przedsiębiorstwa powinny 
publicznie ujawniać strategię należytej 
staranności, w tym wszystkie wyżej 
wymienione elementy i przyjętą metodykę.

Or. en

Poprawka 551
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przedsiębiorstwa dokładają 
wszelkich racjonalnych starań w celu 
zidentyfikowania podwykonawców i 
dostawców w całym łańcuchu wartości;

skreśla się

Or. es

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przedsiębiorstwa dokładają 
wszelkich racjonalnych starań w celu 
zidentyfikowania podwykonawców i 

5. przedsiębiorstwa dokładają 
wszelkich racjonalnych starań w celu 
zidentyfikowania podwykonawców i 
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dostawców w całym łańcuchu wartości; dostawców na pierwszym szczeblu 
łańcucha dostaw poza UE;

Or. en

Poprawka 553
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przedsiębiorstwa dokładają 
wszelkich racjonalnych starań w celu 
zidentyfikowania podwykonawców i 
dostawców w całym łańcuchu wartości;

5. przedsiębiorstwa dokładają 
wszelkich racjonalnych starań w celu 
zidentyfikowania podwykonawców i 
dostawców na pierwszym szczeblu 
swojego łańcucha wartości;

Or. en

Poprawka 554
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przedsiębiorstwa wskazują, w jaki 
sposób ich strategia należytej staranności 
odnosi się do strategii biznesowej i 
polityki, w tym strategii nabywczej, oraz w 
jaki sposób się w nią wpisuje.

skreśla się

Or. es

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

Projekt rezolucji
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Artykuł 4 – ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przedsiębiorstwa wskazują, w jaki 
sposób ich strategia należytej staranności 
odnosi się do strategii biznesowej i 
polityki, w tym strategii nabywczej, oraz w 
jaki sposób się w nią wpisuje.

skreśla się

Or. en

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

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. Uznaje się, że jednostki zależne 
przedsiębiorstwa lub spółki kontrolowane 
przez przedsiębiorstwo spełniają 
obowiązek ustanowienia strategii należytej 
staranności, jeżeli ich spółka dominująca 
lub kontrolująca włącza je do swojej 
strategii należytej staranności.

skreśla się

Or. en

Poprawka 557
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. Uznaje się, że jednostki zależne 
przedsiębiorstwa lub spółki kontrolowane 
przez przedsiębiorstwo spełniają 
obowiązek ustanowienia strategii należytej 
staranności, jeżeli ich spółka dominująca 
lub kontrolująca włącza je do swojej 

7. Uznaje się, że jednostki zależne 
przedsiębiorstwa lub spółki kontrolowane 
przez przedsiębiorstwo nie spełniają 
obowiązku ustanowienia strategii należytej 
staranności, nawet jeżeli ich spółka 
dominująca lub kontrolująca włącza je do 
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strategii należytej staranności. swojej strategii należytej staranności.

Or. de

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

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
taką analizę należytej staranności 
łańcucha wartości, która jest 
proporcjonalna i współmierna do ich 
specyfiki, w szczególności do sektora 
działalności, wielkości i długości łańcucha 
dostaw, wielkości przedsiębiorstwa, jego 
zdolności, zasobów i dźwigni finansowej.

skreśla się

Or. en

Poprawka 559
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
taką analizę należytej staranności 
łańcucha wartości, która jest 
proporcjonalna i współmierna do ich 
specyfiki, w szczególności do sektora 
działalności, wielkości i długości łańcucha 
dostaw, wielkości przedsiębiorstwa, jego 
zdolności, zasobów i dźwigni finansowej.

8. Przedsiębiorstwa określają 
strategię należytej staranności, która jest 
współmierna i proporcjonalna do stopnia 
powagi zidentyfikowanych przez nie 
zagrożeń i prawdopodobieństwa ich 
wystąpienia oraz do specyfiki tych 
przedsiębiorstw, w szczególności do 
sektora działalności, wielkości i długości 
łańcucha dostaw oraz wielkości 
przedsiębiorstwa, i skutecznie realizują tę 
strategię.

Or. de
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Poprawka 560
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
taką analizę należytej staranności łańcucha 
wartości, która jest proporcjonalna i 
współmierna do ich specyfiki, w 
szczególności do sektora działalności, 
wielkości i długości łańcucha dostaw, 
wielkości przedsiębiorstwa, jego zdolności, 
zasobów i dźwigni finansowej.

8. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
taką analizę należytej staranności łańcucha 
wartości, która jest proporcjonalna i 
współmierna do powagi i 
prawdopodobieństwa zagrożeń, a także ich 
specyfiki, w szczególności do sektora 
działalności, wielkości i długości łańcucha 
dostaw i wielkości przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 561
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
taką analizę należytej staranności łańcucha 
wartości, która jest proporcjonalna i 
współmierna do ich specyfiki, w 
szczególności do sektora działalności, 
wielkości i długości łańcucha dostaw, 
wielkości przedsiębiorstwa, jego zdolności, 
zasobów i dźwigni finansowej.

8. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
taką analizę należytej staranności łańcucha 
wartości, która jest proporcjonalna i 
współmierna do ich specyfiki, w 
szczególności do sektora działalności, 
wielkości, wielkości przedsiębiorstwa, jego 
zdolności, zasobów i dźwigni finansowej.

Or. es

Poprawka 562
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
taką analizę należytej staranności 
łańcucha wartości, która jest 
proporcjonalna i współmierna do ich 
specyfiki, w szczególności do sektora 
działalności, wielkości i długości łańcucha 
dostaw, wielkości przedsiębiorstwa, jego 
zdolności, zasobów i dźwigni finansowej.

8. Przedsiębiorstwa realizują taką 
strategię należytej staranności łańcucha 
wartości, która jest proporcjonalna i 
współmierna do powagi i 
prawdopodobieństwa zagrożeń, a także ich 
specyfiki, w szczególności do sektora 
działalności, wielkości i długości łańcucha 
dostaw, wielkości przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 563
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Przedsiębiorstwa zapewniają w 
drodze postanowień umownych i przyjęcia 
kodeksów postępowania, by ich relacje 
biznesowe uwzględniały strategie w 
zakresie praw człowieka, ochrony 
środowiska i dobrych rządów zgodne z ich 
strategią należytej staranności.

skreśla się

Or. es

Poprawka 564
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Przedsiębiorstwa zapewniają w 
drodze postanowień umownych i przyjęcia 
kodeksów postępowania, by ich relacje 
biznesowe uwzględniały strategie w 
zakresie praw człowieka, ochrony 

9. Przedsiębiorstwa zapewniają, by 
ich relacje biznesowe uwzględniały, 
realizowały i wdrażały skuteczne strategie 
w zakresie praw człowieka, ochrony 
środowiska i dobrych rządów zgodne z ich 
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środowiska i dobrych rządów zgodne z ich 
strategią należytej staranności.

strategią należytej staranności, w tym 
między innymi w drodze postanowień 
umownych oraz przyjęcia strategii lub 
kodeksów postępowania, które są 
wprowadzane i realizowane przez ich 
relacje biznesowe. Przedsiębiorstwa 
zapewniają, aby ich własne praktyki w 
zakresie zakupów i podziału kosztów nie 
powodowały ani nie przyczyniały się do 
powstawania zagrożeń oraz aby 
umożliwiały i ułatwiały przyjmowanie 
skutecznych strategii w zakresie praw 
człowieka, ochrony środowiska i dobrych 
rządów przez ich relacje biznesowe.

Or. en

Poprawka 565
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Przedsiębiorstwa zapewniają w 
drodze postanowień umownych i przyjęcia 
kodeksów postępowania, by ich relacje 
biznesowe uwzględniały strategie w 
zakresie praw człowieka, ochrony 
środowiska i dobrych rządów zgodne z ich 
strategią należytej staranności.

9. Wykonywanie przez 
przedsiębiorstwa obowiązku należytej 
staranności może obejmować stosowanie 
umów ramowych, postanowień umownych 
i przyjęcie prawnie wiążących kodeksów 
postępowania, by ich relacje biznesowe 
uwzględniały strategie w zakresie praw 
człowieka, ochrony środowiska i dobrych 
rządów zgodne z ich strategią należytej 
staranności.

Or. en

Poprawka 566
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. Przedsiębiorstwa zapewniają w 
drodze postanowień umownych i przyjęcia 
kodeksów postępowania, by ich relacje 
biznesowe uwzględniały strategie w 
zakresie praw człowieka, ochrony 
środowiska i dobrych rządów zgodne z ich 
strategią należytej staranności.

9. Przedsiębiorstwa zapewniają w 
drodze postanowień umownych, w drodze 
przyjęcia kodeksów postępowania oraz w 
stosownych przypadkach w drodze 
kontroli prowadzonych przez niezależnych 
biegłych rewidentów, by ich relacje 
biznesowe uwzględniały strategie w 
zakresie praw człowieka, ochrony 
środowiska i dobrych rządów zgodne z ich 
strategią należytej staranności.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Przedsiębiorstwa zapewniają w 
drodze postanowień umownych i przyjęcia 
kodeksów postępowania, by ich relacje 
biznesowe uwzględniały strategie w 
zakresie praw człowieka, ochrony 
środowiska i dobrych rządów zgodne z ich 
strategią należytej staranności.

9. Przedsiębiorstwa zapewniają w 
drodze postanowień umownych i przyjęcia 
kodeksów postępowania, by ich relacje 
biznesowe na pierwszym szczeblu 
łańcucha dostaw poza UE uwzględniały 
strategie w zakresie praw człowieka, 
ochrony środowiska i dobrych rządów 
zgodne z ich strategią należytej 
staranności.

Or. en

Poprawka 568
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Przedsiębiorstwa zapewniają w 9. Przedsiębiorstwa zapewniają w 
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drodze postanowień umownych i przyjęcia 
kodeksów postępowania, by ich relacje 
biznesowe uwzględniały strategie w 
zakresie praw człowieka, ochrony 
środowiska i dobrych rządów zgodne z ich 
strategią należytej staranności.

drodze postanowień umownych i przyjęcia 
kodeksów postępowania, by ich relacje 
biznesowe uwzględniały strategie w 
zakresie praw człowieka i ochrony 
środowiska.

Or. fr

Poprawka 569
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 4 – ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Przedsiębiorstwa regularnie 
sprawdzają, czy podwykonawcy i 
dostawcy wypełniają obowiązki 
wynikające z ust. 9.

10. Przedsiębiorstwa powinny podjąć 
próbę sprawdzenia, czy podwykonawcy i 
dostawcy wypełniają obowiązki prawne 
zgodnie z prawami podstawowymi.

Or. es

Poprawka 570
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – nagłówek

Projekt rezolucji Poprawka

Zaangażowanie związków zawodowych i 
konsultacje z zainteresowanymi stronami

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Or. en

Poprawka 571
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – nagłówek
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Projekt rezolucji Poprawka

Zaangażowanie związków zawodowych i 
konsultacje z zainteresowanymi stronami

Zaangażowanie zainteresowanych stron i 
konsultacje z nimi

Or. en

Poprawka 572
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przy ustanawianiu i 
wdrażaniu strategii należytej staranności 
przedsiębiorstwa przeprowadziły w dobrej 
wierze skuteczne, konstruktywne i 
świadome konsultacje z zainteresowanymi 
stronami, odpowiednio do wielkości, 
charakteru i kontekstu działalności 
przedsiębiorstwa, a także gwarantują w 
szczególności prawo związków 
zawodowych na odpowiednim szczeblu do 
udziału w opracowywaniu i wdrażaniu 
strategii należytej staranności w dobrej 
wierze we współpracy z 
przedsiębiorstwem.

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przy ustanawianiu i 
wdrażaniu strategii należytej staranności 
przedsiębiorstwa przeprowadziły w dobrej 
wierze skuteczne, konstruktywne i 
świadome konsultacje z zainteresowanymi 
stronami, odpowiednio do wielkości, 
charakteru i kontekstu działalności 
przedsiębiorstwa.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przy ustanawianiu i 
wdrażaniu strategii należytej staranności 

1. Komisja i państwa członkowskie 
zachęcają przedsiębiorstwa, aby przy 
ustanawianiu i wdrażaniu strategii 
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przedsiębiorstwa przeprowadziły w dobrej 
wierze skuteczne, konstruktywne i 
świadome konsultacje z zainteresowanymi 
stronami, odpowiednio do wielkości, 
charakteru i kontekstu działalności 
przedsiębiorstwa, a także gwarantują w 
szczególności prawo związków 
zawodowych na odpowiednim szczeblu do 
udziału w opracowywaniu i wdrażaniu 
strategii należytej staranności w dobrej 
wierze we współpracy z 
przedsiębiorstwem.

należytej staranności przeprowadziły w 
dobrej wierze skuteczne, konstruktywne i 
świadome konsultacje z zainteresowanymi 
stronami, odpowiednio do wielkości, 
charakteru i kontekstu działalności 
przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 574
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przy ustanawianiu i 
wdrażaniu strategii należytej staranności 
przedsiębiorstwa przeprowadziły w dobrej 
wierze skuteczne, konstruktywne i 
świadome konsultacje z zainteresowanymi 
stronami, odpowiednio do wielkości, 
charakteru i kontekstu działalności 
przedsiębiorstwa, a także gwarantują w 
szczególności prawo związków 
zawodowych na odpowiednim szczeblu do 
udziału w opracowywaniu i wdrażaniu 
strategii należytej staranności w dobrej 
wierze we współpracy z 
przedsiębiorstwem.

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przy ustanawianiu i 
wdrażaniu strategii należytej staranności 
przedsiębiorstwa przeprowadziły w dobrej 
wierze skuteczne, konstruktywne i 
świadome konsultacje z zainteresowanymi 
stronami, odpowiednio do wielkości, 
charakteru i kontekstu działalności 
przedsiębiorstwa, a także gwarantują w 
szczególności prawo związków 
zawodowych na odpowiednim szczeblu, w 
tym na szczeblu sektorowym, krajowym, 
europejskim i światowym, do inicjowania i 
negocjowania udziału w opracowywaniu i 
wdrażaniu strategii należytej staranności w 
dobrej wierze i bez nieuzasadnionej zwłoki 
we współpracy z przedsiębiorstwem.

Or. en

Poprawka 575
Heidi Hautala
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Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przy ustanawianiu i 
wdrażaniu strategii należytej staranności 
przedsiębiorstwa przeprowadziły w dobrej 
wierze skuteczne, konstruktywne i 
świadome konsultacje z zainteresowanymi 
stronami, odpowiednio do wielkości, 
charakteru i kontekstu działalności 
przedsiębiorstwa, a także gwarantują w 
szczególności prawo związków 
zawodowych na odpowiednim szczeblu do 
udziału w opracowywaniu i wdrażaniu 
strategii należytej staranności w dobrej 
wierze we współpracy z 
przedsiębiorstwem.

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przy ustanawianiu i 
wdrażaniu strategii należytej staranności 
przedsiębiorstwa przeprowadziły w dobrej 
wierze skuteczne, konstruktywne i 
świadome konsultacje z zainteresowanymi 
stronami, odpowiednio do wielkości, 
charakteru i kontekstu działalności 
przedsiębiorstwa, a także gwarantują w 
szczególności prawo związków 
zawodowych na odpowiednim szczeblu, w 
tym na szczeblu sektorowym, krajowym, 
europejskim i światowym, do uczestnictwa 
w opracowywaniu i wdrażaniu strategii 
należytej staranności w dobrej wierze i bez 
nieuzasadnionej zwłoki we współpracy z 
przedsiębiorstwem.

Or. en

Poprawka 576
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przy ustanawianiu i 
wdrażaniu strategii należytej staranności 
przedsiębiorstwa przeprowadziły w dobrej 
wierze skuteczne, konstruktywne i 
świadome konsultacje z zainteresowanymi 
stronami, odpowiednio do wielkości, 
charakteru i kontekstu działalności 
przedsiębiorstwa, a także gwarantują w 
szczególności prawo związków 
zawodowych na odpowiednim szczeblu do 
udziału w opracowywaniu i wdrażaniu 
strategii należytej staranności w dobrej 

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przy ustanawianiu i 
wdrażaniu strategii należytej staranności 
przedsiębiorstwa przeprowadziły w dobrej 
wierze skuteczne, konstruktywne i 
świadome konsultacje z zainteresowanymi 
stronami, odpowiednio do wielkości, 
charakteru i kontekstu działalności 
przedsiębiorstwa, a także gwarantują w 
szczególności prawo związków 
zawodowych lub przedstawicieli 
pracowników lub samych pracowników na 
odpowiednim szczeblu do udziału w 
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wierze we współpracy z 
przedsiębiorstwem.

opracowywaniu i wdrażaniu strategii 
należytej staranności w dobrej wierze we 
współpracy z przedsiębiorstwem.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zainteresowane strony były 
uprawnione do zwracania się do 
przedsiębiorstwa o konsultację zgodnie z 
ust. 1.

skreśla się

Or. en

Poprawka 578
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zainteresowane strony były 
uprawnione do zwracania się do 
przedsiębiorstwa o konsultację zgodnie z 
ust. 1.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby główne zainteresowane strony były 
uprawnione do zwracania się do 
przedsiębiorstwa o konsultację zgodnie z 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 579
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer
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Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Przedsiębiorstwo wprowadza 
skuteczne mechanizmy i środki ochrony, 
aby zapewnić, że zainteresowane strony, 
których to dotyczy rzeczywiście lub 
potencjalnie, nie zostaną narażone na 
ryzyko ze względu na udział w 
konsultacjach, o których mowa w ust. 1.

skreśla się

Or. en

Poprawka 580
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Konsultacje z ludami tubylczymi 
należy prowadzić zgodnie z 
międzynarodowymi standardami praw 
człowieka, w tym ze standardem 
dobrowolnej, uprzedniej i świadomej 
zgody, oraz z poszanowaniem prawa 
ludów tubylczych do samostanowienia.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 581
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Konsultacje z ludami tubylczymi 
należy prowadzić zgodnie z 
międzynarodowymi standardami praw 
człowieka, w tym ze standardem 

skreśla się
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dobrowolnej, uprzedniej i świadomej 
zgody oraz z poszanowaniem prawa ludów 
tubylczych do samostanowienia.

Or. es

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

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Konsultacje z ludami tubylczymi 
należy prowadzić zgodnie z 
międzynarodowymi standardami praw 
człowieka, w tym ze standardem 
dobrowolnej, uprzedniej i świadomej 
zgody, oraz z poszanowaniem prawa 
ludów tubylczych do samostanowienia.

skreśla się

Or. en

Poprawka 583
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Przedsiębiorstwa informują 
pracowników lub ich przedstawicieli i 
przeprowadzają z nimi konsultacje w 
sprawie strategii należytej staranności 
zgodnie z dyrektywą 2002/14/WE 
ustanawiającą ogólne ramowe warunki 
informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej, dyrektywą 
2009/38/WE w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej oraz z 
dyrektywą Rady 2001/86/WE 

5. Przedsiębiorstwa informują 
pracowników lub ich przedstawicieli i 
przeprowadzają z nimi konsultacje w 
sprawie strategii należytej staranności 
zgodnie z dyrektywą 2002/14/WE 
ustanawiającą ogólne ramowe warunki 
informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej, dyrektywą 
2009/38/WE w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej, dyrektywą 
Rady 2001/86/WE uzupełniającą statut 
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uzupełniającą statut europejskiego 
przedsiębiorstwa w odniesieniu do 
zaangażowania pracowników.

europejskiego przedsiębiorstwa w 
odniesieniu do zaangażowania 
pracowników, prawa do rokowań 
zbiorowych uznanego w szczególności w 
konwencjach MOP nr 87, 98 i 154, 
europejskiej konwencji praw człowieka i 
Europejskiej karcie społecznej Rady 
Europy oraz w decyzjach Komitetu ds. 
Wolności Związkowych MOP, Komitetu 
Ekspertów ds. Stosowania Konwencji i 
zaleceń (CEACR) i Europejskiego 
Komitetu Praw Społecznych Rady Europy 
(ECSR).

Or. en

Poprawka 584
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Przedsiębiorstwa informują 
pracowników lub ich przedstawicieli i 
przeprowadzają z nimi konsultacje w 
sprawie strategii należytej staranności 
zgodnie z dyrektywą 2002/14/WE 
ustanawiającą ogólne ramowe warunki 
informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej, dyrektywą 
2009/38/WE w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej oraz z 
dyrektywą Rady 2001/86/WE 
uzupełniającą statut europejskiego 
przedsiębiorstwa w odniesieniu do 
zaangażowania pracowników.

5. Przedsiębiorstwa informują 
pracowników lub ich przedstawicieli i 
przeprowadzają z nimi konsultacje w 
sprawie mapowania potencjalnych i 
rzeczywistych negatywnych skutków, 
strategii należytej staranności i jej 
wdrożenia zgodnie z dyrektywą 
2002/14/WE ustanawiającą ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej, dyrektywą 
2009/38/WE w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej oraz z 
dyrektywą Rady 2001/86/WE 
uzupełniającą statut europejskiego 
przedsiębiorstwa w odniesieniu do 
zaangażowania pracowników.

Or. en

Poprawka 585
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Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Przedsiębiorstwa informują 
pracowników lub ich przedstawicieli i 
przeprowadzają z nimi konsultacje w 
sprawie strategii należytej staranności 
zgodnie z dyrektywą 2002/14/WE 
ustanawiającą ogólne ramowe warunki 
informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej, dyrektywą 
2009/38/WE w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej oraz z 
dyrektywą Rady 2001/86/WE 
uzupełniającą statut europejskiego 
przedsiębiorstwa w odniesieniu do 
zaangażowania pracowników.

5. Przedsiębiorstwa informują 
pracowników lub ich przedstawicieli i 
przeprowadzają z nimi konsultacje w 
sprawie mapowania potencjalnych i 
rzeczywistych negatywnych skutków, 
strategii należytej staranności i jej 
wdrożenia zgodnie z dyrektywą 
2002/14/WE ustanawiającą ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej, dyrektywą 
2009/38/WE w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej oraz z 
dyrektywą Rady 2001/86/WE 
uzupełniającą statut europejskiego 
przedsiębiorstwa w odniesieniu do 
zaangażowania pracowników.

Or. en

Poprawka 586
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
że w przypadku gdy przedsiębiorstwo 
odmawia przeprowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, nie angażuje 
związków zawodowych w dobrej wierze 
lub nie informuje w odpowiedni sposób 
pracowników lub ich przedstawicieli ani 
nie konsultuje się z nimi, zainteresowane 
strony i związki zawodowe mogą 
przekazać sprawę właściwemu organowi 
krajowemu.

skreśla się
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Or. es

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
że w przypadku gdy przedsiębiorstwo 
odmawia przeprowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, nie angażuje 
związków zawodowych w dobrej wierze 
lub nie informuje w odpowiedni sposób 
pracowników lub ich przedstawicieli ani 
nie konsultuje się z nimi, zainteresowane 
strony i związki zawodowe mogą 
przekazać sprawę właściwemu organowi 
krajowemu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 588
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
że w przypadku gdy przedsiębiorstwo 
odmawia przeprowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, nie angażuje 
związków zawodowych w dobrej wierze 
lub nie informuje w odpowiedni sposób 
pracowników lub ich przedstawicieli ani 
nie konsultuje się z nimi, zainteresowane 
strony i związki zawodowe mogą 
przekazać sprawę właściwemu organowi 
krajowemu.

6. Bez uszczerbku dla prawa do 
działań prawnych i środków 
odwoławczych państwa członkowskie 
zapewniają, że w przypadku gdy 
przedsiębiorstwo odmawia 
przeprowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, nie podejmuje 
w dobrej wierze skutecznych, 
konstruktywnych i świadomych negocjacji 
ze związkami zawodowymi lub nie 
informuje w odpowiedni sposób 
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pracowników lub ich przedstawicieli ani 
nie konsultuje się z nimi, powyższe stanowi 
naruszenie obowiązków zachowania 
należytej staranności, a zainteresowane 
strony i związki zawodowe mogą 
przekazać sprawę właściwemu organowi 
krajowemu. Właściwy organ może nałożyć 
na przedsiębiorstwo sankcje z tytułu 
takiego naruszenia jego obowiązków.

Or. en

Poprawka 589
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Artykuł 5 – ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
że w przypadku gdy przedsiębiorstwo 
odmawia przeprowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, nie angażuje 
związków zawodowych w dobrej wierze lub 
nie informuje w odpowiedni sposób 
pracowników lub ich przedstawicieli ani 
nie konsultuje się z nimi, zainteresowane 
strony i związki zawodowe mogą przekazać 
sprawę właściwemu organowi krajowemu.

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
że w przypadku gdy przedsiębiorstwo 
odmawia przeprowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami lub nie 
informuje w odpowiedni sposób 
pracowników lub ich przedstawicieli ani 
nie konsultuje się z nimi, zainteresowane 
strony mogą przekazać sprawę 
właściwemu organowi krajowemu.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przedsiębiorstwa 
podawały swoją strategię należytej 

skreśla się
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staranności do wiadomości publicznej w 
sposób łatwo dostępny i nieodpłatny, w 
szczególności na stronach internetowych 
przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 591
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przedsiębiorstwa 
podawały swoją strategię należytej 
staranności do wiadomości publicznej w 
sposób łatwo dostępny i nieodpłatny, w 
szczególności na stronach internetowych 
przedsiębiorstw.

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przedsiębiorstwa 
publicznie ujawniały swoją strategię 
należytej staranności, udostępniając 
następujące, porównywalne informacje w 
sposób nieodpłatny, w szczególności na 
stronach internetowych przedsiębiorstw:
a) strategię przedsiębiorstwa w zakresie 
praw człowieka, ochrony środowiska i 
dobrych rządów zgodnie z art. 4 ust. 2;
b) informacje na temat środków podjętych 
w celu uwzględnienia strategii należytej 
staranności w systemach zarządzania;
c) zidentyfikowane obszary zagrożenia i 
negatywne skutki;
d) działania podjęte w celu zapobiegania 
tym zagrożeniom lub ich ograniczania, w 
tym w miarę możliwości szacowane ramy 
czasowe, kryteria odniesienia dla ulepszeń 
i wyniki tych działań;
e) środki umożliwiające śledzenie 
wdrażania i wyników;
f) informacje o realizacji lub współpracy 
w zakresie działań naprawczych;
g) mapowanie łańcucha wartości 
przedsiębiorstwa.

Or. en
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Poprawka 592
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przedsiębiorstwa 
podawały swoją strategię należytej 
staranności do wiadomości publicznej w 
sposób łatwo dostępny i nieodpłatny, w 
szczególności na stronach internetowych 
przedsiębiorstw.

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby na stronach 
internetowych przedsiębiorstw podawano 
do wiadomości publicznej zidentyfikowane 
zagrożenia i podjęte zgodnie z art. 4 
działania w zakresie należytej staranności, 
ocenę i przegląd strategii należytej 
staranności przeprowadzane zgodnie z art. 
8, a także regularne sprawozdanie z jej 
realizacji. Przedsiębiorstwa podają te 
informacje do wiadomości publicznej w 
sposób łatwo dostępny i nieodpłatny, w 
szczególności na stronach internetowych 
przedsiębiorstw.

Or. de

Poprawka 593
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przedsiębiorstwa 
podawały swoją strategię należytej 
staranności do wiadomości publicznej w 
sposób łatwo dostępny i nieodpłatny, w 
szczególności na stronach internetowych 
przedsiębiorstw.

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przedsiębiorstwa 
podawały swoją strategię należytej 
staranności, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
do wiadomości publicznej w sposób łatwo 
dostępny, porównywalny i nieodpłatny, w 
szczególności na stronach internetowych 
przedsiębiorstw.

W ten sam sposób przedsiębiorstwo 
ujawnia:

Or. en
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Poprawka 594
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby przedsiębiorstwa podawały swoją 
strategię należytej staranności do 
wiadomości publicznej w sposób łatwo 
dostępny i nieodpłatny, w szczególności na 
stronach internetowych przedsiębiorstw.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby przedsiębiorstwa, które wyrażają taką 
wolę, podawały swoją strategię należytej 
staranności do wiadomości publicznej w 
sposób łatwo dostępny i nieodpłatny, na 
publicznych, założonych w tym celu 
stronach internetowych.

Or. es

Poprawka 595
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przedsiębiorstwa 
podawały swoją strategię należytej 
staranności do wiadomości publicznej w 
sposób łatwo dostępny i nieodpłatny, w 
szczególności na stronach internetowych 
przedsiębiorstw.

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przedsiębiorstwa 
podawały swoją strategię należytej 
staranności do wiadomości publicznej w 
sposób łatwo dostępny i nieodpłatny, w 
szczególności na stronach internetowych 
przedsiębiorstw, przy jednoczesnym 
poszanowaniu tajemnic handlowych.

Or. en

Poprawka 596
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 1 – podpunkt i (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(i) przyjętą metodykę monitorowania 
potencjalnych lub rzeczywistych 
negatywnych skutków dla praw człowieka, 
środowiska i zarządzania;

Or. en

Poprawka 597
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 1 – podpunkt ii (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) środki przyjęte w celu 
uwzględnienia strategii należytej 
staranności w działalności 
przedsiębiorstwa oraz w łańcuchu 
wartości;

Or. en

Poprawka 598
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 1 – podpunkt iii (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) zidentyfikowane kluczowe obszary 
oraz charakter potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków;

Or. en

Poprawka 599
Manon Aubry

Projekt rezolucji
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Artykuł 6 – ustęp 1 – podpunkt iv (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) działania podjęte w celu 
zapobiegania potencjalnym lub 
rzeczywistym negatywnym skutkom lub 
ich ograniczania, w tym, w miarę 
możliwości, szacowane ramy czasowe, 
kryteria odniesienia dla ulepszeń i wyniki 
tych działań;

Or. en

Poprawka 600
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 1 – podpunkt v (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(v) środki podjęte w celu śledzenia 
wdrażania i wyników.

Or. en


