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Poprawka 601
Manon Aubry

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

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) informacje dotyczące zapewniania 
środków zaradczych w związku ze 
skutkami, które pojawiły się w przeszłości 
lub występują obecnie.

Or. en

Poprawka 602
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Przedsiębiorstwa przekazują swoją 
strategię należytej staranności do 
wiadomości pracowników i partnerów 
biznesowych oraz jednemu z właściwych 
organów krajowych wyznaczonych 
zgodnie z art. 14.

2. Przedsiębiorstwa przekazują swoją 
strategię należytej staranności do 
wiadomości pracowników, przedstawicieli 
pracowników, związków zawodowych na 
szczeblu krajowym, europejskim i 
globalnym i partnerów biznesowych oraz 
jednemu z właściwych organów krajowych 
wyznaczonych zgodnie z art. 14.

Przedsiębiorstwa przekazują odpowiednie 
informacje zainteresowanym stronom, 
których sprawa potencjalnie dotyczy, we 
właściwy dla nich sposób, np. biorąc pod 
uwagę używane języki.

Or. en

Poprawka 603
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. Przedsiębiorstwa przekazują swoją 
strategię należytej staranności do 
wiadomości pracowników i partnerów 
biznesowych oraz jednemu z właściwych 
organów krajowych wyznaczonych 
zgodnie z art. 14.

2. Przedsiębiorstwa przekazują swoją 
strategię należytej staranności do 
wiadomości pracowników, przedstawicieli 
pracowników, związków zawodowych na 
szczeblu krajowym, europejskim i 
globalnym i partnerów biznesowych oraz 
jednemu z właściwych organów krajowych 
wyznaczonych zgodnie z art. 14.

Przedsiębiorstwa przekazują odpowiednie 
informacje zainteresowanym stronom, 
których sprawa potencjalnie dotyczy, we 
właściwy dla nich sposób, np. biorąc pod 
uwagę używane języki.

Or. en

Poprawka 604
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Przedsiębiorstwa przekazują swoją 
strategię należytej staranności do 
wiadomości pracowników i partnerów 
biznesowych oraz jednemu z właściwych 
organów krajowych wyznaczonych 
zgodnie z art. 14.

2. Przedsiębiorstwa, które opracowały 
swoją strategię staranności, przekazują ją 
do wiadomości pracowników i partnerów 
biznesowych oraz, w stosownym 
przypadku, jednemu z właściwych 
organów krajowych wyznaczonych 
zgodnie z art. 14.

Or. es

Poprawka 605
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka
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2. Przedsiębiorstwa przekazują swoją 
strategię należytej staranności do 
wiadomości pracowników i partnerów 
biznesowych oraz jednemu z właściwych 
organów krajowych wyznaczonych 
zgodnie z art. 14.

2. Przedsiębiorstwa przekazują swoją 
strategię należytej staranności do 
wiadomości pracowników i partnerów 
biznesowych oraz, na ich wniosek, 
jednemu z właściwych organów krajowych 
wyznaczonych zgodnie z art. 14.

Or. en

Poprawka 606
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Przedsiębiorstwa przekazują swoją 
strategię należytej staranności do 
wiadomości pracowników i partnerów 
biznesowych oraz jednemu z właściwych 
organów krajowych wyznaczonych 
zgodnie z art. 14.

2. Przedsiębiorstwa przekazują swoją 
strategię należytej staranności do 
wiadomości pracowników i partnerów 
biznesowych oraz, na wniosek, jednemu z 
właściwych organów krajowych 
wyznaczonych zgodnie z art. 14.

Or. en

Poprawka 607
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
scentralizowaną platformę i dopilnowują, 
aby przedsiębiorstwa zamieszczały na niej 
swoje strategie należytej staranności lub 
oświadczenie, o którym mowa w art. 4.

3. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przedsiębiorstwa 
zamieszczały na krajowej lub europejskiej 
scentralizowanej platformie swoje 
strategie należytej staranności lub 
oświadczenie, o którym mowa w art. 4. 
Platforma może stanowić europejski 
pojedynczy punktu dostępu, o którym 
wspomina Komisja w opublikowanym 
niedawno planie działania dotyczącym 
unii rynków kapitałowych 
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(COM(2020)0590).

Or. en

Poprawka 608
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
scentralizowaną platformę i dopilnowują, 
aby przedsiębiorstwa zamieszczały na niej 
swoje strategie należytej staranności lub 
oświadczenie, o którym mowa w art. 4.

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
scentralizowaną platformę i dopilnowują, 
aby przedsiębiorstwa zamieszczały na niej 
swoje strategie należytej staranności lub 
oświadczenie obejmujące ocenę zagrożeń, 
o którym mowa w art. 4 ust. 3.

Or. en

Poprawka 609
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
scentralizowaną platformę i dopilnowują, 
aby przedsiębiorstwa zamieszczały na niej 
swoje strategie należytej staranności lub 
oświadczenie, o którym mowa w art. 4.

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
scentralizowaną platformę i dopilnowują, 
aby przedsiębiorstwa zamieszczały na niej 
swoje strategie należytej staranności lub 
oświadczenie, o którym mowa w art. 4 i 6.

Or. en

Poprawka 610
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 6 – ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
scentralizowaną platformę i dopilnowują, 
aby przedsiębiorstwa zamieszczały na niej 
swoje strategie należytej staranności lub 
oświadczenie, o którym mowa w art. 4.

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
scentralizowaną platformę, aby 
przedsiębiorstwa zamieszczały na niej 
swoje strategie należytej staranności lub 
oświadczenie, o którym mowa w art. 4.

Or. es

Poprawka 611
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 7

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 7 skreśla się
Ujawnianie informacji niefinansowych i 
informacji dotyczących różnorodności
Niniejsza dyrektywa nie narusza 
obowiązków nałożonych na niektóre 
przedsiębiorstwa dyrektywą 2013/34/UE w 
zakresie zamieszczania w ich 
sprawozdaniach z działalności 
sprawozdania niefinansowego 
zawierającego opis polityki 
przedsiębiorstwa co najmniej w 
odniesieniu do kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu 
oraz wdrożonych procedur należytej 
staranności.

Or. es

Poprawka 612
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Artykuł 7
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Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 7 skreśla się
Ujawnianie informacji niefinansowych i 
informacji dotyczących różnorodności
Niniejsza dyrektywa nie narusza 
obowiązków nałożonych na niektóre 
przedsiębiorstwa dyrektywą 2013/34/UE w 
zakresie zamieszczania w ich 
sprawozdaniach z działalności 
sprawozdania niefinansowego 
zawierającego opis polityki 
przedsiębiorstwa co najmniej w 
odniesieniu do kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu 
oraz wdrożonych procedur należytej 
staranności.

Or. en

Poprawka 613
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 7 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie narusza 
obowiązków nałożonych na niektóre 
przedsiębiorstwa dyrektywą 2013/34/UE w 
zakresie zamieszczania w ich 
sprawozdaniach z działalności 
sprawozdania niefinansowego 
zawierającego opis polityki 
przedsiębiorstwa co najmniej w 
odniesieniu do kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu 
oraz wdrożonych procedur należytej 
staranności.

skreśla się

Or. es
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Poprawka 614
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer, Christian Sagartz

Projekt rezolucji
Artykuł 7 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie narusza 
obowiązków nałożonych na niektóre 
przedsiębiorstwa dyrektywą 2013/34/UE w 
zakresie zamieszczania w ich 
sprawozdaniach z działalności 
sprawozdania niefinansowego 
zawierającego opis polityki 
przedsiębiorstwa co najmniej w 
odniesieniu do kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu 
oraz wdrożonych procedur należytej 
staranności.

Niniejsza dyrektywa nie narusza 
obowiązków nałożonych na niektóre 
przedsiębiorstwa dyrektywą 2013/34/UE.

Or. en

Poprawka 615
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 7 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie narusza 
obowiązków nałożonych na niektóre 
przedsiębiorstwa dyrektywą 2013/34/UE w 
zakresie zamieszczania w ich 
sprawozdaniach z działalności 
sprawozdania niefinansowego 
zawierającego opis polityki 
przedsiębiorstwa co najmniej w 
odniesieniu do kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka, 

Niniejsza dyrektywa nie narusza 
obowiązków nałożonych na niektóre 
przedsiębiorstwa dyrektywą 2013/34/UE 
w zakresie zamieszczania w ich 
sprawozdaniach z działalności 
sprawozdania niefinansowego 
zawierającego opis polityki 
przedsiębiorstwa co najmniej w 
odniesieniu do kwestii klimatycznych, 
środowiskowych, społecznych 
i pracowniczych, poszanowania praw 
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przeciwdziałania korupcji i łapownictwu 
oraz wdrożonych procedur należytej 
staranności.

człowieka, przeciwdziałania korupcji 
i łapownictwu oraz wdrożonych procedur 
należytej staranności.

Or. en

Poprawka 616
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 8 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Co najmniej raz w roku 
przedsiębiorstwa dokonują oceny 
skuteczności i adekwatności swojej 
strategii należytej staranności i, w razie 
konieczności, przeprowadzają jej przegląd.

1. Co najmniej raz w roku 
przedsiębiorstwa dokonują oceny 
skuteczności i adekwatności swojej 
strategii należytej staranności i jej 
wdrażania oraz przeprowadzają jej 
przegląd w przypadku wystąpienia zmiany 
w ich łańcuchu wartości lub 
zidentyfikowania nowego zagrożenia przez 
system wczesnego ostrzegania o 
zagrożeniach.

Or. en

Poprawka 617
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 8 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Co najmniej raz w roku 
przedsiębiorstwa dokonują oceny 
skuteczności i adekwatności swojej 
strategii należytej staranności i, w razie 
konieczności, przeprowadzają jej przegląd.

1. Co najmniej raz w roku 
przedsiębiorstwa dokonują oceny 
skuteczności i adekwatności swojej 
strategii należytej staranności i jej 
wdrożenia oraz przeprowadzają jej 
przegląd, jeżeli nastąpi zmiana w ich 
łańcuchu wartości lub jeżeli system 
wczesnego ostrzegania o ryzyku wykryje 
nowe zagrożenia.



AM\1215359PL.docx 11/115 PE658.906v01-00

PL

Or. de

Poprawka 618
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Projekt rezolucji
Artykuł 8 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Co najmniej raz w roku 
przedsiębiorstwa dokonują oceny 
skuteczności i adekwatności swojej 
strategii należytej staranności i, w razie 
konieczności, przeprowadzają jej przegląd.

1. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
przegląd skuteczności i adekwatności 
swojej strategii należytej staranności w 
razie konieczności.

Or. en

Poprawka 619
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Artykuł 8 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Co najmniej raz w roku 
przedsiębiorstwa dokonują oceny 
skuteczności i adekwatności swojej 
strategii należytej staranności i, w razie 
konieczności, przeprowadzają jej przegląd.

1. Co najmniej raz na pięć lat 
przedsiębiorstwa dokonują oceny 
skuteczności i adekwatności swojej 
strategii należytej staranności i, w razie 
konieczności, przeprowadzają jej przegląd.

Or. en

Poprawka 620
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian 
Sagartz

Projekt rezolucji
Artykuł 8 – ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
ocenę i przegląd strategii należytej 
staranności w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami i przy 
zaangażowaniu związków zawodowych w 
taki sam sposób, jak podczas 
ustanawiania strategii należytej 
staranności.

skreśla się

Or. en

Poprawka 621
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 8 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
ocenę i przegląd strategii należytej 
staranności w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami i przy 
zaangażowaniu związków zawodowych w 
taki sam sposób, jak podczas ustanawiania 
strategii należytej staranności.

2. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
ocenę i przegląd strategii należytej 
staranności w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami, 
społecznościami lokalnymi oraz 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i przy zaangażowaniu 
związków zawodowych oraz 
przedstawicieli pracowników w taki sam 
sposób, jak podczas ustanawiania strategii 
należytej staranności.

Or. en

Poprawka 622
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 8 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
ocenę i przegląd strategii należytej 

2. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
ocenę i przegląd strategii należytej 
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staranności w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami i przy 
zaangażowaniu związków zawodowych w 
taki sam sposób, jak podczas ustanawiania 
strategii należytej staranności.

staranności w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami i przy 
zaangażowaniu związków zawodowych 
oraz przedstawicieli pracowników w taki 
sam sposób, jak podczas ustanawiania 
strategii należytej staranności.

Or. en

Poprawka 623
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Artykuł 8 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
ocenę i przegląd strategii należytej 
staranności w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami i przy 
zaangażowaniu związków zawodowych w 
taki sam sposób, jak podczas ustanawiania 
strategii należytej staranności.

2. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
ocenę i przegląd strategii należytej 
staranności w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami i przy 
zaangażowaniu ich oraz związków 
zawodowych w taki sam sposób, jak 
podczas ustanawiania strategii należytej 
staranności.

Or. en

Poprawka 624
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 8 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
ocenę i przegląd strategii należytej 
staranności w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami i przy 
zaangażowaniu związków zawodowych w 
taki sam sposób, jak podczas ustanawiania 
strategii należytej staranności.

2. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
ocenę i przegląd strategii należytej 
staranności w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami, w tym przy 
zaangażowaniu związków zawodowych w 
taki sam sposób, jak podczas ustanawiania 
strategii należytej staranności.

Or. en



PE658.906v01-00 14/115 AM\1215359PL.docx

PL

Poprawka 625
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 8 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
ocenę i przegląd strategii należytej 
staranności w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami i przy 
zaangażowaniu związków zawodowych w 
taki sam sposób, jak podczas ustanawiania 
strategii należytej staranności.

2. Przedsiębiorstwa przeprowadzają 
ocenę i przegląd strategii należytej 
staranności w porozumieniu z głównymi 
zainteresowanymi stronami w taki sam 
sposób, jak podczas ustanawiania strategii 
należytej staranności.

Or. en

Poprawka 626
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 8 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. W przypadku dużych 
przedsiębiorstw w ramach oceny i 
przeglądu strategii należytej staranności 
zasięga się opinii komitetu doradczego, o 
którym mowa w art. 12.

skreśla się

Or. en

Poprawka 627
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 8 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka
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3. W przypadku dużych 
przedsiębiorstw w ramach oceny i 
przeglądu strategii należytej staranności 
zasięga się opinii komitetu doradczego, o 
którym mowa w art. 12.

skreśla się

Or. en

Poprawka 628
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 8a
Przedsiębiorstwa powinny podawać do 
publicznej wiadomości istotne i 
przekonujące informacje na temat oceny 
swojej strategii. Informacje te powinny 
być również udostępniane publicznie za 
pośrednictwem bazy danych, którą 
państwa członkowskie utworzyły zgodnie z 
art. 6 ust. 3.

Or. de

Poprawka 629
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 9

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Mechanizmy rozpatrywania skarg
1. Przedsiębiorstwa ustanawiają 
mechanizm rozpatrywania skarg, 
stanowiący zarówno system wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach, jak i system 
zaradczy, umożliwiający wszystkim 
zainteresowanym stronom wyrażanie 
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obaw dotyczących istnienia zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska lub dobrych 
rządów. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa miały 
możliwość ustanowienia takiego 
mechanizmu w drodze porozumień o 
współpracy z innymi przedsiębiorstwami 
lub organizacjami.
2. Mechanizmy rozpatrywania skarg 
muszą być zgodne z prawem, dostępne, 
przewidywalne, bezpieczne, sprawiedliwe, 
przejrzyste, zgodne z prawami i elastyczne, 
jak określono w kryteriach skuteczności 
pozasądowych mechanizmów 
rozpatrywania skarg zawartych w zasadzie 
31 wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka. Mechanizmy te 
przewidują skargi anonimowe.
3. Mechanizm rozpatrywania skarg 
zapewnia szybkie i skuteczne reagowanie 
na wnioski zainteresowanych stron, 
zarówno w przypadku ostrzeżeń i skarg, 
jak i środków zaradczych.
4. Przedsiębiorstwa publikują zastrzeżenia 
zgłoszone za pośrednictwem 
mechanizmów rozpatrywania skarg, jak 
również informacje o działaniach 
naprawczych, a także regularnie składają 
sprawozdania z postępów poczynionych w 
tych sprawach.
5. W ramach mechanizmów 
rozpatrywania skarg należy przewidzieć 
możliwość przedstawiania 
przedsiębiorstwu propozycji dotyczących 
sposobu postępowania w przypadku 
zagrożenia.
6. Mechanizmy rozpatrywania skarg 
należy opracować i zarządzać nimi we 
współpracy z zainteresowanymi stronami, 
w szczególności z przedstawicielami 
pracowników. Przedstawiciele 
pracowników otrzymują środki niezbędne 
do wykonywania obowiązków w tym 
zakresie, w tym w celu nawiązania 
kontaktów ze związkami zawodowymi i 
pracownikami przedsiębiorstw, z którymi 
główne przedsiębiorstwo utrzymuje relacje 
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biznesowe.

Or. es

Poprawka 630
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 9

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Mechanizmy rozpatrywania skarg
1. Przedsiębiorstwa ustanawiają 
mechanizm rozpatrywania skarg, 
stanowiący zarówno system wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach, jak i system 
zaradczy, umożliwiający wszystkim 
zainteresowanym stronom wyrażanie 
obaw dotyczących istnienia zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska lub dobrych 
rządów. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa miały 
możliwość ustanowienia takiego 
mechanizmu w drodze porozumień o 
współpracy z innymi przedsiębiorstwami 
lub organizacjami.
2. Mechanizmy rozpatrywania skarg 
muszą być zgodne z prawem, dostępne, 
przewidywalne, bezpieczne, sprawiedliwe, 
przejrzyste, zgodne z prawami i elastyczne, 
jak określono w kryteriach skuteczności 
pozasądowych mechanizmów 
rozpatrywania skarg zawartych w zasadzie 
31 wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka. Mechanizmy te 
przewidują skargi anonimowe.
3. Mechanizm rozpatrywania skarg 
zapewnia szybkie i skuteczne reagowanie 
na wnioski zainteresowanych stron, 
zarówno w przypadku ostrzeżeń i skarg, 
jak i środków zaradczych.
4. Przedsiębiorstwa publikują zastrzeżenia 
zgłoszone za pośrednictwem 
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mechanizmów rozpatrywania skarg, jak 
również informacje o działaniach 
naprawczych, a także regularnie składają 
sprawozdania z postępów poczynionych w 
tych sprawach.
5. W ramach mechanizmów 
rozpatrywania skarg należy przewidzieć 
możliwość przedstawiania 
przedsiębiorstwu propozycji dotyczących 
sposobu postępowania w przypadku 
zagrożenia.
6. Mechanizmy rozpatrywania skarg 
należy opracować i zarządzać nimi we 
współpracy z zainteresowanymi stronami, 
w szczególności z przedstawicielami 
pracowników. Przedstawiciele 
pracowników otrzymują środki niezbędne 
do wykonywania obowiązków w tym 
zakresie, w tym w celu nawiązania 
kontaktów ze związkami zawodowymi i 
pracownikami przedsiębiorstw, z którymi 
główne przedsiębiorstwo utrzymuje relacje 
biznesowe.

Or. en

Poprawka 631
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Przedsiębiorstwa ustanawiają 
mechanizm rozpatrywania skarg, 
stanowiący zarówno system wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach, jak i system 
zaradczy, umożliwiający wszystkim 
zainteresowanym stronom wyrażanie 
obaw dotyczących istnienia zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska lub dobrych 
rządów. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa miały 
możliwość ustanowienia takiego 
mechanizmu w drodze porozumień o 

skreśla się
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współpracy z innymi przedsiębiorstwami 
lub organizacjami.

Or. es

Poprawka 632
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Przedsiębiorstwa ustanawiają 
mechanizm rozpatrywania skarg, 
stanowiący zarówno system wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach, jak i system 
zaradczy, umożliwiający wszystkim 
zainteresowanym stronom wyrażanie obaw 
dotyczących istnienia zagrożeń dla praw 
człowieka, środowiska lub dobrych 
rządów. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa miały 
możliwość ustanowienia takiego 
mechanizmu w drodze porozumień o 
współpracy z innymi przedsiębiorstwami 
lub organizacjami.

1. Duże przedsiębiorstwa ustanawiają 
mechanizm rozpatrywania skarg, 
stanowiący zarówno system wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach, jak i system 
zaradczy, umożliwiający wszystkim 
zainteresowanym stronom wyrażanie obaw 
dotyczących istnienia zagrożeń dla praw 
człowieka, środowiska lub dobrych 
rządów. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby duże przedsiębiorstwa 
miały możliwość ustanowienia takiego 
mechanizmu w drodze porozumień o 
współpracy z innymi przedsiębiorstwami 
lub organizacjami. Państwa członkowskie 
zachęcają małe i średnie przedsiębiorstwa 
do przyłączania się do takich porozumień 
o współpracy.

Or. en

Poprawka 633
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Przedsiębiorstwa ustanawiają 
mechanizm rozpatrywania skarg, 
stanowiący zarówno system wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach, jak i system 

1. Przedsiębiorstwa ustanawiają 
mechanizm rozpatrywania skarg, 
stanowiący zarówno system wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach, jak i wstępny 
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zaradczy, umożliwiający wszystkim 
zainteresowanym stronom wyrażanie obaw 
dotyczących istnienia zagrożeń dla praw 
człowieka, środowiska lub dobrych 
rządów. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa miały 
możliwość ustanowienia takiego 
mechanizmu w drodze porozumień o 
współpracy z innymi przedsiębiorstwami 
lub organizacjami.

system zaradczy, umożliwiający 
wszystkim zainteresowanym stronom 
wyrażanie obaw dotyczących 
potencjalnych lub rzeczywistych 
negatywnych skutków dla praw człowieka, 
środowiska lub dobrych rządów. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa miały możliwość 
ustanowienia takiego mechanizmu w 
drodze porozumień o współpracy z innymi 
przedsiębiorstwami lub organizacjami.

Or. en

Poprawka 634
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Przedsiębiorstwa ustanawiają 
mechanizm rozpatrywania skarg, 
stanowiący zarówno system wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach, jak i system 
zaradczy, umożliwiający wszystkim 
zainteresowanym stronom wyrażanie obaw 
dotyczących istnienia zagrożeń dla praw 
człowieka, środowiska lub dobrych 
rządów. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa miały 
możliwość ustanowienia takiego 
mechanizmu w drodze porozumień o 
współpracy z innymi przedsiębiorstwami 
lub organizacjami.

1. Przedsiębiorstwa mogą 
dobrowolnie ustanowić mechanizm 
rozpatrywania skarg, stanowiący zarówno 
system wczesnego ostrzegania o 
zagrożeniach, jak i system mediacji, 
umożliwiający odpowiednim 
zainteresowanym stronom wyrażanie obaw 
dotyczących istnienia zagrożeń dla praw 
człowieka, środowiska lub dobrych 
rządów. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa miały 
możliwość ustanowienia takiego 
mechanizmu w drodze porozumień o 
współpracy z innymi przedsiębiorstwami 
lub organizacjami.

Or. en

Poprawka 635
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. Przedsiębiorstwa ustanawiają 
mechanizm rozpatrywania skarg, 
stanowiący zarówno system wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach, jak i system 
zaradczy, umożliwiający wszystkim 
zainteresowanym stronom wyrażanie obaw 
dotyczących istnienia zagrożeń dla praw 
człowieka, środowiska lub dobrych 
rządów. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa miały 
możliwość ustanowienia takiego 
mechanizmu w drodze porozumień o 
współpracy z innymi przedsiębiorstwami 
lub organizacjami.

1. Przedsiębiorstwa ustanawiają 
mechanizm rozpatrywania skarg, 
stanowiący zarówno system wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach, jak i system 
zaradczy, umożliwiający wszystkim 
zainteresowanym stronom wyrażanie obaw 
dotyczących istnienia zagrożeń i skutków 
dla praw człowieka, środowiska lub 
dobrych rządów. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa miały 
możliwość ustanowienia takiego 
mechanizmu w drodze porozumień o 
współpracy z innymi przedsiębiorstwami 
lub organizacjami.

Or. en

Poprawka 636
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Przedsiębiorstwa ustanawiają 
mechanizm rozpatrywania skarg, 
stanowiący zarówno system wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach, jak i system 
zaradczy, umożliwiający wszystkim 
zainteresowanym stronom wyrażanie obaw 
dotyczących istnienia zagrożeń dla praw 
człowieka, środowiska lub dobrych 
rządów. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa miały 
możliwość ustanowienia takiego 
mechanizmu w drodze porozumień o 
współpracy z innymi przedsiębiorstwami 
lub organizacjami.

1. Przedsiębiorstwa mogą ustanowić 
mechanizm rozpatrywania skarg, 
stanowiący zarówno system wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach, jak i system 
zaradczy, umożliwiający zainteresowanym 
stronom wyrażanie obaw dotyczących 
istnienia zagrożeń dla praw człowieka, 
środowiska lub dobrych rządów. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa miały możliwość 
ustanowienia takiego mechanizmu w 
drodze porozumień o współpracy z innymi 
przedsiębiorstwami lub organizacjami.

Or. en
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Poprawka 637
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Przedsiębiorstwa ustanawiają 
mechanizm rozpatrywania skarg, 
stanowiący zarówno system wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach, jak i system 
zaradczy, umożliwiający wszystkim 
zainteresowanym stronom wyrażanie obaw 
dotyczących istnienia zagrożeń dla praw 
człowieka, środowiska lub dobrych 
rządów. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa miały 
możliwość ustanowienia takiego 
mechanizmu w drodze porozumień o 
współpracy z innymi przedsiębiorstwami 
lub organizacjami.

1. Przedsiębiorstwa ustanawiają 
mechanizm rozpatrywania skarg, 
stanowiący zarówno system wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach, jak i system 
zaradczy, umożliwiający wszystkim 
zainteresowanym stronom wyrażanie obaw 
dotyczących istnienia zagrożeń dla praw 
człowieka lub środowiska. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa miały możliwość 
ustanowienia takiego mechanizmu w 
drodze porozumień o współpracy z innymi 
przedsiębiorstwami lub organizacjami.

Or. fr

Poprawka 638
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Mechanizmy rozpatrywania skarg 
muszą być zgodne z prawem, dostępne, 
przewidywalne, bezpieczne, sprawiedliwe, 
przejrzyste, zgodne z prawami i elastyczne, 
jak określono w kryteriach skuteczności 
pozasądowych mechanizmów 
rozpatrywania skarg zawartych w zasadzie 
31 wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka. Mechanizmy te 
przewidują skargi anonimowe.

skreśla się

Or. es
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Poprawka 639
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Mechanizmy rozpatrywania skarg 
muszą być zgodne z prawem, dostępne, 
przewidywalne, bezpieczne, sprawiedliwe, 
przejrzyste, zgodne z prawami i elastyczne, 
jak określono w kryteriach skuteczności 
pozasądowych mechanizmów 
rozpatrywania skarg zawartych w zasadzie 
31 wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka. Mechanizmy te 
przewidują skargi anonimowe.

2. Mechanizmy rozpatrywania skarg 
muszą być zgodne z prawem, dostępne, 
przewidywalne, bezpieczne, sprawiedliwe, 
przejrzyste, zgodne z prawami i elastyczne, 
jak określono w kryteriach skuteczności 
pozasądowych mechanizmów 
rozpatrywania skarg zawartych w zasadzie 
31 wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka oraz w Komentarzu 
ogólnym nr 16 Komitetu Praw Dziecka 
ONZ. Mechanizmy te przewidują skargi 
anonimowe.

Or. en

Poprawka 640
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Mechanizmy rozpatrywania skarg 
muszą być zgodne z prawem, dostępne, 
przewidywalne, bezpieczne, sprawiedliwe, 
przejrzyste, zgodne z prawami i elastyczne, 
jak określono w kryteriach skuteczności 
pozasądowych mechanizmów 
rozpatrywania skarg zawartych w zasadzie 
31 wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka. Mechanizmy te 
przewidują skargi anonimowe.

2. Mechanizmy rozpatrywania skarg 
muszą być zgodne z prawem, dostępne, 
przewidywalne, bezpieczne, sprawiedliwe, 
przejrzyste, zgodne z prawami i elastyczne, 
jak określono w kryteriach skuteczności 
pozasądowych mechanizmów 
rozpatrywania skarg zawartych w zasadzie 
31 wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka. Mechanizmy te 
przewidują skargi anonimowe lub poufne.

Or. en

Poprawka 641
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Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Daniel Buda

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Mechanizmy rozpatrywania skarg 
muszą być zgodne z prawem, dostępne, 
przewidywalne, bezpieczne, sprawiedliwe, 
przejrzyste, zgodne z prawami i elastyczne, 
jak określono w kryteriach skuteczności 
pozasądowych mechanizmów 
rozpatrywania skarg zawartych w zasadzie 
31 wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka. Mechanizmy te 
przewidują skargi anonimowe.

2. Mechanizmy rozpatrywania skarg 
muszą być zgodne z prawem, dostępne, 
przewidywalne, bezpieczne, sprawiedliwe, 
przejrzyste, zgodne z prawami i elastyczne, 
jak określono w kryteriach skuteczności 
pozasądowych mechanizmów 
rozpatrywania skarg zawartych w zasadzie 
31 wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka.

Or. en

Poprawka 642
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Mechanizmy rozpatrywania skarg 
muszą być zgodne z prawem, dostępne, 
przewidywalne, bezpieczne, sprawiedliwe, 
przejrzyste, zgodne z prawami i elastyczne, 
jak określono w kryteriach skuteczności 
pozasądowych mechanizmów 
rozpatrywania skarg zawartych w zasadzie 
31 wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka. Mechanizmy te 
przewidują skargi anonimowe.

2. Mechanizmy rozpatrywania skarg 
muszą być dostępne, przejrzyste, zgodne z 
prawami i elastyczne, jak określono w 
kryteriach skuteczności pozasądowych 
mechanizmów rozpatrywania skarg 
zawartych w zasadzie 31 wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka. 
Mechanizmy te przewidują skargi 
anonimowe.

Or. fr

Poprawka 643
Jorge Buxadé Villalba
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Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Mechanizm rozpatrywania skarg 
zapewnia szybkie i skuteczne reagowanie 
na wnioski zainteresowanych stron, 
zarówno w przypadku ostrzeżeń i skarg, 
jak i środków zaradczych.

skreśla się

Or. es

Poprawka 644
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Przedsiębiorstwa publikują 
zastrzeżenia zgłoszone za pośrednictwem 
mechanizmów rozpatrywania skarg, jak 
również informacje o działaniach 
naprawczych, a także regularnie składają 
sprawozdania z postępów poczynionych w 
tych sprawach.

skreśla się

Or. es

Poprawka 645
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Przedsiębiorstwa publikują 
zastrzeżenia zgłoszone za pośrednictwem 
mechanizmów rozpatrywania skarg, jak 
również informacje o działaniach 
naprawczych, a także regularnie składają 

skreśla się
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sprawozdania z postępów poczynionych w 
tych sprawach.

Or. en

Poprawka 646
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Przedsiębiorstwa publikują 
zastrzeżenia zgłoszone za pośrednictwem 
mechanizmów rozpatrywania skarg, jak 
również informacje o działaniach 
naprawczych, a także regularnie składają 
sprawozdania z postępów poczynionych w 
tych sprawach.

4. Przedsiębiorstwa publikują i 
przekazują w formie sprawozdań 
zastrzeżenia zgłoszone za pośrednictwem 
mechanizmów rozpatrywania skarg, jak 
również informacje o działaniach 
naprawczych, a także regularnie składają 
sprawozdania z postępów poczynionych w 
tych sprawach. Przy publikowaniu 
wszystkich informacji należy 
zagwarantować bezpieczeństwo 
zainteresowanych stron, w tym przez 
zapewnienie anonimowości.

Or. en

Poprawka 647
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Przedsiębiorstwa publikują 
zastrzeżenia zgłoszone za pośrednictwem 
mechanizmów rozpatrywania skarg, jak 
również informacje o działaniach 
naprawczych, a także regularnie składają 
sprawozdania z postępów poczynionych w 
tych sprawach.

4. Przedsiębiorstwa przekazują w 
formie sprawozdań zastrzeżenia zgłoszone 
za pośrednictwem mechanizmów 
rozpatrywania skarg, jak również 
informacje o działaniach naprawczych, a 
także regularnie składają sprawozdania z 
postępów poczynionych w tych sprawach. 
Przy publikowaniu wszystkich informacji 
należy zagwarantować bezpieczeństwo 
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zainteresowanych stron, w tym przez 
zapewnienie anonimowości.

Or. en

Poprawka 648
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. W ramach mechanizmów 
rozpatrywania skarg należy przewidzieć 
możliwość przedstawiania 
przedsiębiorstwu propozycji dotyczących 
sposobu postępowania w przypadku 
zagrożenia.

skreśla się

Or. es

Poprawka 649
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. W ramach mechanizmów 
rozpatrywania skarg należy przewidzieć 
możliwość przedstawiania 
przedsiębiorstwu propozycji dotyczących 
sposobu postępowania w przypadku 
zagrożenia.

5. W ramach mechanizmów 
rozpatrywania skarg należy przewidzieć 
możliwość przedstawiania 
przedsiębiorstwu propozycji dotyczących 
sposobu postępowania w przypadku 
potencjalnych lub rzeczywistych 
negatywnych skutków.

Or. en

Poprawka 650
Heidi Hautala
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Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. W ramach mechanizmów 
rozpatrywania skarg należy przewidzieć 
możliwość przedstawiania 
przedsiębiorstwu propozycji dotyczących 
sposobu postępowania w przypadku 
zagrożenia.

5. W ramach mechanizmów 
rozpatrywania skarg należy przewidzieć 
możliwość przedstawiania 
przedsiębiorstwu propozycji dotyczących 
sposobu postępowania w przypadku 
potencjalnych lub rzeczywistych 
negatywnych skutków.

Or. en

Poprawka 651
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. W ramach mechanizmów 
rozpatrywania skarg należy przewidzieć 
możliwość przedstawiania 
przedsiębiorstwu propozycji dotyczących 
sposobu postępowania w przypadku 
zagrożenia.

5. W ramach mechanizmów 
rozpatrywania skarg można przewidzieć 
możliwość przedstawiania 
przedsiębiorstwu propozycji dotyczących 
sposobu postępowania w przypadku 
zagrożenia.

Or. en

Poprawka 652
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Mechanizmy rozpatrywania skarg 
należy opracować i zarządzać nimi we 
współpracy z zainteresowanymi stronami, 
w szczególności z przedstawicielami 

skreśla się
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pracowników. Przedstawiciele 
pracowników otrzymują środki niezbędne 
do wykonywania obowiązków w tym 
zakresie, w tym w celu nawiązania 
kontaktów ze związkami zawodowymi i 
pracownikami przedsiębiorstw, z którymi 
główne przedsiębiorstwo utrzymuje relacje 
biznesowe.

Or. es

Poprawka 653
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Christian Sagartz

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Mechanizmy rozpatrywania skarg 
należy opracować i zarządzać nimi we 
współpracy z zainteresowanymi stronami, 
w szczególności z przedstawicielami 
pracowników. Przedstawiciele 
pracowników otrzymują środki niezbędne 
do wykonywania obowiązków w tym 
zakresie, w tym w celu nawiązania 
kontaktów ze związkami zawodowymi i 
pracownikami przedsiębiorstw, z którymi 
główne przedsiębiorstwo utrzymuje relacje 
biznesowe.

6. Należy zachęcać do 
opracowywania mechanizmów 
rozpatrywania skarg we współpracy z 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Poprawka 654
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Mechanizmy rozpatrywania skarg 
należy opracować i zarządzać nimi we 

6. Mechanizmy rozpatrywania skarg 
należy opracować i zarządzać nimi we 
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współpracy z zainteresowanymi stronami, 
w szczególności z przedstawicielami 
pracowników. Przedstawiciele 
pracowników otrzymują środki niezbędne 
do wykonywania obowiązków w tym 
zakresie, w tym w celu nawiązania 
kontaktów ze związkami zawodowymi i 
pracownikami przedsiębiorstw, z którymi 
główne przedsiębiorstwo utrzymuje relacje 
biznesowe.

współpracy z zainteresowanymi stronami i 
społecznościami lokalnymi, których 
sprawa dotyczy bezpośrednio, w 
szczególności z przedstawicielami 
pracowników. Przedstawiciele 
pracowników otrzymują środki niezbędne 
do wykonywania obowiązków w tym 
zakresie, w tym w celu nawiązania 
kontaktów ze związkami zawodowymi i 
pracownikami przedsiębiorstw, z którymi 
główne przedsiębiorstwo utrzymuje relacje 
biznesowe.

Or. en

Poprawka 655
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. Przedsiębiorstwa współpracują w 
dobrej wierze ze skutecznymi 
pozasądowymi mechanizmami 
rozpatrywania skarg, takimi jak krajowe 
punkty kontaktowe ds. odpowiedzialnego 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
zwłaszcza gdy nie można uzyskać żadnych 
środków zaradczych w ramach 
mechanizmu rozpatrywania skarg na 
poziomie operacyjnym.

Or. en

Poprawka 656
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, 
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. Przed wejściem w życie 
mechanizmy rozpatrywania skarg muszą 
być certyfikowane przez właściwe organy 
krajowe lub przez europejski komitet 
właściwych organów krajowych.

Or. en

Poprawka 657
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – punkt 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. Dostęp do mechanizmu 
rozpatrywania skarg nie wyklucza dostępu 
wnioskodawcy do postępowania 
sądowego.

Or. de

Poprawka 658
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, 
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Artykuł 9 – ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. Dostęp do mechanizmu 
rozpatrywania skarg nie uniemożliwia 
skarżącemu dostępu do mechanizmów 
sądowych.

Or. en

Poprawka 659
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Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 10

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 10 skreśla się
Pozasądowe środki odwoławcze
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwo przewidziało środki 
odwoławcze lub współpracowało przy ich 
stosowaniu w przypadku gdy stwierdzi, w 
szczególności za pośrednictwem 
mechanizmu rozpatrywania skarg, że 
wyrządziło szkodę lub przyczyniło się do 
jej powstania.
2. Środek odwoławczy można 
zaproponować za pośrednictwem 
mechanizmu składania skarg określonego 
w art. 9.
3. Środek odwoławczy ustala się w 
porozumieniu z zainteresowanymi 
stronami i może on składać się z co 
najmniej jednego z następujących 
środków zaradczych z niewyczerpującej 
listy: rekompensata finansowa lub 
niefinansowa, przywrócenie do pracy, 
przeprosiny publiczne, zwrot, rehabilitacja 
lub wkład w dochodzenie.
4. Przedsiębiorstwa zapobiegają 
dodatkowym szkodom w drodze gwarancji 
niepowtórzenia.
5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
propozycja środka odwoławczego złożona 
przez przedsiębiorstwo nie uniemożliwiała 
zainteresowanym stronom wystąpienia z 
powództwem cywilnym zgodnie z prawem 
krajowym.

Or. en

Poprawka 660
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
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Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, Daniel Buda, 
József Szájer, Christian Sagartz

Projekt rezolucji
Artykuł 10

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 10 skreśla się
Pozasądowe środki odwoławcze
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwo przewidziało środki 
odwoławcze lub współpracowało przy ich 
stosowaniu w przypadku gdy stwierdzi, w 
szczególności za pośrednictwem 
mechanizmu rozpatrywania skarg, że 
wyrządziło szkodę lub przyczyniło się do 
jej powstania.
2. Środek odwoławczy można 
zaproponować za pośrednictwem 
mechanizmu składania skarg określonego 
w art. 9.
3. Środek odwoławczy ustala się w 
porozumieniu z zainteresowanymi 
stronami i może on składać się z co 
najmniej jednego z następujących 
środków zaradczych z niewyczerpującej 
listy: rekompensata finansowa lub 
niefinansowa, przywrócenie do pracy, 
przeprosiny publiczne, zwrot, rehabilitacja 
lub wkład w dochodzenie.
4. Przedsiębiorstwa zapobiegają 
dodatkowym szkodom w drodze gwarancji 
niepowtórzenia.
5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
propozycja środka odwoławczego złożona 
przez przedsiębiorstwo nie uniemożliwiała 
zainteresowanym stronom wystąpienia z 
powództwem cywilnym zgodnie z prawem 
krajowym.

Or. en

Poprawka 661
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Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 10 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby przedsiębiorstwo przewidziało środki 
odwoławcze lub współpracowało przy ich 
stosowaniu w przypadku gdy stwierdzi, w 
szczególności za pośrednictwem 
mechanizmu rozpatrywania skarg, że 
wyrządziło szkodę lub przyczyniło się do 
jej powstania.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby przedsiębiorstwo przewidziało środki 
odwoławcze lub współpracowało przy ich 
stosowaniu w przypadku gdy stwierdzi, w 
szczególności za pośrednictwem 
mechanizmu rozpatrywania skarg, że 
wyrządziło szkodę lub przyczyniło się do 
jej powstania bądź jest z nią bezpośrednio 
powiązane.

Or. en

Poprawka 662
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 10 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby przedsiębiorstwo przewidziało środki 
odwoławcze lub współpracowało przy ich 
stosowaniu w przypadku gdy stwierdzi, w 
szczególności za pośrednictwem 
mechanizmu rozpatrywania skarg, że 
wyrządziło szkodę lub przyczyniło się do 
jej powstania.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby przedsiębiorstwo przewidziało środki 
odwoławcze lub współpracowało przy ich 
stosowaniu w przypadku gdy stwierdzi, że 
wyrządziło szkodę lub przyczyniło się do 
jej powstania.

Or. de

Poprawka 663
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 10 – ustęp 1



AM\1215359PL.docx 35/115 PE658.906v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby przedsiębiorstwo przewidziało środki 
odwoławcze lub współpracowało przy ich 
stosowaniu w przypadku gdy stwierdzi, w 
szczególności za pośrednictwem 
mechanizmu rozpatrywania skarg, że 
wyrządziło szkodę lub przyczyniło się do 
jej powstania.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby przedsiębiorstwo przewidziało środki 
odwoławcze lub współpracowało przy ich 
stosowaniu w przypadku gdy stwierdzi, w 
szczególności za pośrednictwem 
mechanizmu rozpatrywania skarg, że 
mogło wyrządzić szkodę lub przyczynić się 
do jej powstania.

Or. es

Poprawka 664
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 10 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Środek odwoławczy można 
zaproponować za pośrednictwem 
mechanizmu składania skarg określonego 
w art. 9.

skreśla się

Or. es

Poprawka 665
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 10 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Przedsiębiorstwa zapobiegają 
dodatkowym szkodom w drodze gwarancji 
niepowtórzenia.

skreśla się

Or. es

Poprawka 666
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Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, 
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Artykuł 10 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby propozycja środka odwoławczego 
złożona przez przedsiębiorstwo nie 
uniemożliwiała zainteresowanym stronom 
wystąpienia z powództwem cywilnym 
zgodnie z prawem krajowym.

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby propozycja środka odwoławczego 
złożona przez przedsiębiorstwo nie 
uniemożliwiała zainteresowanym stronom 
wystąpienia z powództwem sądowym 
zgodnie z prawem. W szczególności:

Or. en

Poprawka 667
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 10 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby propozycja środka odwoławczego 
złożona przez przedsiębiorstwo nie 
uniemożliwiała zainteresowanym stronom 
wystąpienia z powództwem cywilnym 
zgodnie z prawem krajowym.

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby propozycja środka odwoławczego 
złożona przez przedsiębiorstwo nie 
uniemożliwiała zainteresowanym stronom 
wystąpienia z powództwem cywilnym lub 
wszczęcia postępowania karnego zgodnie 
z prawem krajowym.

Or. en

Poprawka 668
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, 
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Artykuł 10 – ustęp 5 – podpunkt i (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(i) ofiary nie mogą być zobowiązane 
do korzystania z tych mechanizmów przed 
wniesieniem pozwu do sądu 
powszechnego;

Or. en

Poprawka 669
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, 
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Artykuł 10 – ustęp 5 – podpunkt ii (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) trwające postępowanie 
prowadzone w ramach operacyjnego 
mechanizmu rozpatrywania skarg nie 
może utrudniać ofiarom dostępu do sądów 
powszechnych;

Or. en

Poprawka 670
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, 
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Artykuł 10 – ustęp 5 – podpunkt iii (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) decyzje wydane w ramach 
operacyjnego mechanizmu rozpatrywania 
skarg muszą być należycie uwzględniane 
przez sądy powszechne, ale nie są dla nich 
wiążące, w szczególności w sposób, który 
uniemożliwiałby sądom powszechnym 
stosowanie odpowiednich sankcji lub 
środków zaradczych.
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Poprawka 671
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 11

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 11 skreśla się
Odpowiedzialność za procedurę należytej 
staranności
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
członkowie organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych 
przedsiębiorstwa, działający w ramach 
uprawnień przyznanych im na mocy 
prawa krajowego, ponosili zbiorową 
odpowiedzialność za zapewnienie 
zgodności procedury należytej staranności 
i decyzji biznesowych przedsiębiorstwa, w 
tym polityki wynagrodzeń, z niniejszą 
dyrektywą.
2. Państwa członkowskie zapewniają, by w 
przypadku uchybienia obowiązkom, o 
których mowa w ust. 1, wobec członków 
organów administracji, zarządu i nadzoru 
przedsiębiorstwa miały zastosowanie 
krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne dotyczące 
odpowiedzialności prawnej, przynajmniej 
wobec przedsiębiorstwa.

Or. es

Poprawka 672
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 11 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka
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1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby członkowie organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych przedsiębiorstwa, działający 
w ramach uprawnień przyznanych im na 
mocy prawa krajowego, ponosili zbiorową 
odpowiedzialność za zapewnienie 
zgodności procedury należytej staranności 
i decyzji biznesowych przedsiębiorstwa, w 
tym polityki wynagrodzeń, z niniejszą 
dyrektywą.

skreśla się

Or. es

Poprawka 673
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 11 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
by w przypadku uchybienia obowiązkom, 
o których mowa w ust. 1, wobec członków 
organów administracji, zarządu i nadzoru 
przedsiębiorstwa miały zastosowanie 
krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne dotyczące 
odpowiedzialności prawnej, przynajmniej 
wobec przedsiębiorstwa.

skreśla się

Or. es

Poprawka 674
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Projekt rezolucji
Artykuł 11 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
by w przypadku uchybienia obowiązkom, 

skreśla się
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o których mowa w ust. 1, wobec członków 
organów administracji, zarządu i nadzoru 
przedsiębiorstwa miały zastosowanie 
krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne dotyczące 
odpowiedzialności prawnej, przynajmniej 
wobec przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 675
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 11 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
by w przypadku uchybienia obowiązkom, 
o których mowa w ust. 1, wobec członków 
organów administracji, zarządu i nadzoru 
przedsiębiorstwa miały zastosowanie 
krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne dotyczące 
odpowiedzialności prawnej, przynajmniej 
wobec przedsiębiorstwa.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
by w przypadku uchybienia obowiązkom, 
o których mowa w ust. 1, wobec członków 
organów administracji, zarządu i nadzoru 
przedsiębiorstwa miały zastosowanie 
krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne dotyczące 
odpowiedzialności prawnej.

Or. de

Poprawka 676
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 11 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
by w przypadku uchybienia obowiązkom, 
o których mowa w ust. 1, wobec członków 
organów administracji, zarządu i nadzoru 
przedsiębiorstwa miały zastosowanie 
krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne dotyczące 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
by w przypadku uchybienia obowiązkom, 
o których mowa w ust. 1, wobec członków 
organów administracji, zarządu i nadzoru 
przedsiębiorstwa miały zastosowanie 
krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne dotyczące 
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odpowiedzialności prawnej, przynajmniej 
wobec przedsiębiorstwa.

odpowiedzialności prawnej.

Or. en

Poprawka 677
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 11 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
by w przypadku uchybienia obowiązkom, 
o których mowa w ust. 1, wobec członków 
organów administracji, zarządu i nadzoru 
przedsiębiorstwa miały zastosowanie 
krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne dotyczące 
odpowiedzialności prawnej, przynajmniej 
wobec przedsiębiorstwa.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
by w przypadku uchybienia obowiązkom, 
o których mowa w ust. 1, wobec członków 
organów administracji, zarządu i nadzoru 
przedsiębiorstwa miały zastosowanie 
krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne dotyczące 
odpowiedzialności prawnej.

Or. en

Poprawka 678
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, Daniel Buda, 
József Szájer, Christian Sagartz

Projekt rezolucji
Artykuł 12

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 12 skreśla się
Wiedza fachowa w zakresie należytej 
staranności
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organ zarządzający przedsiębiorstwa 
posiadał niezbędne kwalifikacje, wiedzę i 
doświadczenie w zakresie należytej 
staranności.
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2. Duże przedsiębiorstwa powołują 
komitet doradczy, którego zadaniem jest 
doradzanie organom zarządzającym 
przedsiębiorstw w kwestiach należytej 
staranności oraz proponowanie środków 
mających na celu zaprzestanie, 
monitorowanie i ujawnianie zagrożeń, a 
także reagowanie na zagrożenia, 
zapobieganie im i ich ograniczanie. W 
skład komitetów doradczych wchodzą 
zainteresowane strony i eksperci.

Or. en

Poprawka 679
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 12 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby organ zarządzający przedsiębiorstwa 
posiadał niezbędne kwalifikacje, wiedzę i 
doświadczenie w zakresie należytej 
staranności.

skreśla się

Or. es

Poprawka 680
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 12 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby organ zarządzający przedsiębiorstwa 
posiadał niezbędne kwalifikacje, wiedzę i 
doświadczenie w zakresie należytej 
staranności.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 681
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 12 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Duże przedsiębiorstwa powołują 
komitet doradczy, którego zadaniem jest 
doradzanie organom zarządzającym 
przedsiębiorstw w kwestiach należytej 
staranności oraz proponowanie środków 
mających na celu zaprzestanie, 
monitorowanie i ujawnianie zagrożeń, a 
także reagowanie na zagrożenia, 
zapobieganie im i ich ograniczanie. W 
skład komitetów doradczych wchodzą 
zainteresowane strony i eksperci.

skreśla się

Or. en

Poprawka 682
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 12 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Duże przedsiębiorstwa powołują 
komitet doradczy, którego zadaniem jest 
doradzanie organom zarządzającym 
przedsiębiorstw w kwestiach należytej 
staranności oraz proponowanie środków 
mających na celu zaprzestanie, 
monitorowanie i ujawnianie zagrożeń, a 
także reagowanie na zagrożenia, 
zapobieganie im i ich ograniczanie. W 
skład komitetów doradczych wchodzą 
zainteresowane strony i eksperci.

2. Duże przedsiębiorstwa powołują 
komitet doradczy, którego zadaniem jest 
doradzanie organom zarządzającym 
przedsiębiorstw w kwestiach należytej 
staranności oraz proponowanie środków 
mających na celu zaprzestanie, 
monitorowanie i ujawnianie potencjalnych 
lub rzeczywistych negatywnych skutków 
dla praw człowieka, środowiska i 
zarządzania, a także reagowanie na takie 
negatywne skutki, zapobieganie im i ich 
ograniczanie. W skład komitetów 
doradczych wchodzą zainteresowane 
strony i eksperci.
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Poprawka 683
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 12 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Duże przedsiębiorstwa powołują 
komitet doradczy, którego zadaniem jest 
doradzanie organom zarządzającym 
przedsiębiorstw w kwestiach należytej 
staranności oraz proponowanie środków 
mających na celu zaprzestanie, 
monitorowanie i ujawnianie zagrożeń, a 
także reagowanie na zagrożenia, 
zapobieganie im i ich ograniczanie. W 
skład komitetów doradczych wchodzą 
zainteresowane strony i eksperci.

2. Duże przedsiębiorstwa powołują 
komitet doradczy, którego zadaniem jest 
doradzanie organom zarządzającym 
przedsiębiorstw w kwestiach należytej 
staranności oraz proponowanie środków 
mających na celu zaprzestanie, 
monitorowanie i ujawnianie zagrożeń, a 
także reagowanie na zagrożenia, 
zapobieganie im i ich ograniczanie.

Or. es

Poprawka 684
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 12 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Duże przedsiębiorstwa powołują 
komitet doradczy, którego zadaniem jest 
doradzanie organom zarządzającym 
przedsiębiorstw w kwestiach należytej 
staranności oraz proponowanie środków 
mających na celu zaprzestanie, 
monitorowanie i ujawnianie zagrożeń, a 
także reagowanie na zagrożenia, 
zapobieganie im i ich ograniczanie. W 
skład komitetów doradczych wchodzą 
zainteresowane strony i eksperci.

2. Duże przedsiębiorstwa powołują 
komitet doradczy, którego zadaniem jest 
doradzanie organom zarządzającym 
przedsiębiorstw w kwestiach należytej 
staranności oraz proponowanie środków 
mających na celu zaprzestanie, 
monitorowanie i ujawnianie zagrożeń, a 
także reagowanie na zagrożenia, 
zapobieganie im i ich ograniczanie. W 
skład komitetów doradczych wchodzą 
przedstawiciele związków zawodowych 
i pracowników, inne zainteresowane 
strony i eksperci.
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Poprawka 685
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 12 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Duże przedsiębiorstwa powołują 
komitet doradczy, którego zadaniem jest 
doradzanie organom zarządzającym 
przedsiębiorstw w kwestiach należytej 
staranności oraz proponowanie środków 
mających na celu zaprzestanie, 
monitorowanie i ujawnianie zagrożeń, a 
także reagowanie na zagrożenia, 
zapobieganie im i ich ograniczanie. W 
skład komitetów doradczych wchodzą 
zainteresowane strony i eksperci.

2. Duże przedsiębiorstwa powołują 
komitet doradczy, którego zadaniem jest 
doradzanie organom zarządzającym 
przedsiębiorstw w kwestiach należytej 
staranności oraz proponowanie środków 
mających na celu zaprzestanie, 
monitorowanie i ujawnianie zagrożeń i ich 
skutków, a także reagowanie na zagrożenia 
i ich skutki, zapobieganie im i ich 
ograniczanie. W skład komitetów 
doradczych wchodzą zainteresowane 
strony i eksperci.

Or. de

Poprawka 686
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 12 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Duże przedsiębiorstwa powołują 
komitet doradczy, którego zadaniem jest 
doradzanie organom zarządzającym 
przedsiębiorstw w kwestiach należytej 
staranności oraz proponowanie środków 
mających na celu zaprzestanie, 
monitorowanie i ujawnianie zagrożeń, a 
także reagowanie na zagrożenia, 
zapobieganie im i ich ograniczanie. W 
skład komitetów doradczych wchodzą 
zainteresowane strony i eksperci.

2. Duże przedsiębiorstwa powołują 
komitet doradczy, którego zadaniem jest 
doradzanie organom zarządzającym 
przedsiębiorstw w kwestiach należytej 
staranności oraz proponowanie środków 
mających na celu zaprzestanie, 
monitorowanie i ujawnianie zagrożeń i 
skutków, a także reagowanie na nie, 
zapobieganie im i ich ograniczanie. W 
skład komitetów doradczych wchodzą 
zainteresowane strony i eksperci.
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Poprawka 687
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Artykuł 13 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
zachęcać przedsiębiorstwa do 
przyjmowania sektorowych planów 
działania w zakresie należytej staranności 
mających na celu koordynację strategii 
należytej staranności stosowanych przez 
przedsiębiorstwa w danym sektorze 
gospodarki.

1. Państwa członkowskie mogą 
zachęcać do przyjmowania sektorowych 
planów działania w zakresie należytej 
staranności mających na celu koordynację 
strategii należytej staranności stosowanych 
przez przedsiębiorstwa w danym sektorze 
gospodarki. Przedsiębiorstwa, które 
przyłączają się do stosowania oficjalnie 
uznanej (sektorowej) normy o charakterze 
tzw. bezpiecznej przystani i ją wdrażają, 
mogą ograniczyć ciążące na nich ryzyko 
konsekwencji prawnych. Musi to być 
norma, która uwzględnia wszystkie 
podstawowe elementy należytej 
staranności i która została opracowana w 
procesie wielostronnym. Przestrzeganie 
normy przez przedsiębiorstwo podlega 
kontroli. Norma o charakterze tzw. 
bezpiecznej przystani stwarza pozytywne 
zachęty do wzorowego postępowania.

Or. en

Poprawka 688
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 13 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
zachęcać przedsiębiorstwa do 
przyjmowania sektorowych planów 
działania w zakresie należytej staranności 

1. Państwa członkowskie mogą 
zachęcać przedsiębiorstwa do 
przyjmowania sektorowych planów 
działania w zakresie należytej staranności 
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mających na celu koordynację strategii 
należytej staranności stosowanych przez 
przedsiębiorstwa w danym sektorze 
gospodarki.

mających na celu koordynację strategii 
należytej staranności stosowanych przez 
przedsiębiorstwa w danym sektorze 
gospodarki.

Przedsiębiorstwa, które uczestniczą w 
planach działania w zakresie należytej 
staranności, nie są zwolnione z 
obowiązków wymaganych w art. 4 i 9 
niniejszej dyrektywy.

Or. de

Poprawka 689
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 13 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
zachęcać przedsiębiorstwa do 
przyjmowania sektorowych planów 
działania w zakresie należytej staranności 
mających na celu koordynację strategii 
należytej staranności stosowanych przez 
przedsiębiorstwa w danym sektorze 
gospodarki.

1. Państwa członkowskie mogą 
zachęcać przedsiębiorstwa do 
przyjmowania sektorowych planów 
działania w zakresie należytej staranności 
mających na celu koordynację strategii 
należytej staranności stosowanych przez 
przedsiębiorstwa w danym sektorze 
gospodarki.

Przedsiębiorstwa uczestniczące w 
sektorowych planach działania w zakresie 
należytej staranności nie są zwolnione z 
obowiązków określonych w art. 4 i 9 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 690
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 13 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka
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1. Państwa członkowskie mogą 
zachęcać przedsiębiorstwa do 
przyjmowania sektorowych planów 
działania w zakresie należytej staranności 
mających na celu koordynację strategii 
należytej staranności stosowanych przez 
przedsiębiorstwa w danym sektorze 
gospodarki.

1. Państwa członkowskie mogą 
zachęcać przedsiębiorstwa do 
przyjmowania sektorowych planów 
działania w zakresie należytej staranności 
mających na celu koordynację strategii 
należytej staranności stosowanych przez 
przedsiębiorstwa w danym sektorze 
gospodarki. Przedsiębiorstwa 
uczestniczące w sektorowych planach 
działania w zakresie należytej staranności 
nie są zwolnione z obowiązków 
określonych w art. 4–8 niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 691
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 13 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
zachęcać przedsiębiorstwa do 
przyjmowania sektorowych planów 
działania w zakresie należytej staranności 
mających na celu koordynację strategii 
należytej staranności stosowanych przez 
przedsiębiorstwa w danym sektorze 
gospodarki.

1. Państwa członkowskie mogą 
zachęcać przedsiębiorstwa do 
przyjmowania dobrowolnych sektorowych 
planów działania w zakresie należytej 
staranności mających na celu koordynację 
strategii należytej staranności stosowanych 
przez przedsiębiorstwa w danym sektorze 
gospodarki.

Or. es

Poprawka 692
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Projekt rezolucji
Artykuł 13 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają skreśla się
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zainteresowanym stronom, w 
szczególności związkom zawodowym, 
prawo do udziału w określaniu 
sektorowych planów działania w zakresie 
należytej staranności.

Or. en

Poprawka 693
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 13 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
zainteresowanym stronom, w 
szczególności związkom zawodowym, 
prawo do udziału w określaniu 
sektorowych planów działania w zakresie 
należytej staranności.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
zainteresowanym stronom, w 
szczególności związkom zawodowym 
i organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, prawo do udziału w 
określaniu sektorowych planów działania 
w zakresie należytej staranności, bez 
uszczerbku dla obowiązku spełnienia 
przez każde przedsiębiorstwo wymogu 
określonego w art. 5.

Or. en

Poprawka 694
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Artykuł 13 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
zainteresowanym stronom, w 
szczególności związkom zawodowym, 
prawo do udziału w określaniu 
sektorowych planów działania w zakresie 
należytej staranności.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
zainteresowanym stronom, w 
szczególności związkom zawodowym lub 
przedstawicielowi pracowników bądź 
samym pracownikom, prawo do udziału w 
określaniu sektorowych planów działania 
w zakresie należytej staranności.
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Or. en

Poprawka 695
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 13 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
zainteresowanym stronom, w szczególności 
związkom zawodowym, prawo do udziału 
w określaniu sektorowych planów 
działania w zakresie należytej staranności.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
głównym i drugorzędnym 
zainteresowanym stronom prawo do 
udziału w określaniu sektorowych planów 
działania w zakresie należytej staranności.

Or. en

Poprawka 696
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 13 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Sektorowe mechanizmy 
rozpatrywania skarg należy opracować i 
zarządzać nimi we współpracy z 
zainteresowanymi stronami.

skreśla się

Or. es

Poprawka 697
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Projekt rezolucji
Artykuł 13 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Związki zawodowe otrzymują 
środki niezbędne do wykonywania 

skreśla się
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obowiązków w tym zakresie, w tym w celu 
nawiązania kontaktów ze związkami 
zawodowymi i pracownikami 
przedsiębiorstw, z którymi główne 
przedsiębiorstwo utrzymuje relacje 
biznesowe.

Or. en

Poprawka 698
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 14 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy krajowe wyznaczone 
zgodnie z ust. 1 były niezależne i posiadały 
niezbędne zasoby kadrowe, techniczne i 
finansowe, pomieszczenia, infrastrukturę i 
wiedzę fachową potrzebne do skutecznego 
wykonywania obowiązków.

skreśla się

Or. es

Poprawka 699
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 14 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Do dnia [data transpozycji 
dyrektywy] państwa członkowskie 
przekazują Komisji nazwy i adresy 
właściwych organów. Państwa 
członkowskie poinformują Komisję o 
wszelkich zmianach nazw i adresów 
właściwych organów.

skreśla się

Or. es
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Poprawka 700
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Właściwe organy państw 
członkowskich są uprawnione do 
przeprowadzania dochodzeń w celu 
zapewnienia, aby przedsiębiorstwa 
wypełniały obowiązki określone w 
niniejszej dyrektywie. Właściwe organy są 
upoważnione do przeprowadzania kontroli 
przedsiębiorstw i wywiadów z 
zainteresowanymi stronami lub ich 
przedstawicielami, których sprawa dotyczy 
rzeczywiście lub potencjalnie.

1. Właściwe organy państw 
członkowskich są uprawnione do 
nakładania środków wykonawczych na 
przedsiębiorstwa i przeprowadzania 
dochodzeń w celu zapewnienia, aby 
przedsiębiorstwa wypełniały obowiązki 
określone w niniejszej dyrektywie. 
Właściwe organy są upoważnione do 
przeprowadzania kontroli przedsiębiorstw i 
wywiadów z zainteresowanymi stronami 
lub ich przedstawicielami, których sprawa 
dotyczy rzeczywiście lub potencjalnie.

Dochodzenia, o których mowa w ust. 1, 
obejmują m.in.:

Or. en

Poprawka 701
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Właściwe organy państw 
członkowskich są uprawnione do 
przeprowadzania dochodzeń w celu 
zapewnienia, aby przedsiębiorstwa 
wypełniały obowiązki określone w 
niniejszej dyrektywie. Właściwe organy są 
upoważnione do przeprowadzania kontroli 
przedsiębiorstw i wywiadów z 
zainteresowanymi stronami lub ich 
przedstawicielami, których sprawa dotyczy 

1. Właściwe organy państw 
członkowskich są uprawnione do 
nakładania środków wykonawczych na 
przedsiębiorstwa i przeprowadzania 
dochodzeń, także na miejscu, w celu 
zapewnienia, aby przedsiębiorstwa 
wypełniały obowiązki określone w 
niniejszej dyrektywie i w krajowych 
przepisach wykonawczych. Właściwe 
organy są upoważnione do 
przeprowadzania kontroli przedsiębiorstw i 
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rzeczywiście lub potencjalnie. wywiadów z zainteresowanymi stronami 
lub ich przedstawicielami, których sprawa 
dotyczy rzeczywiście lub potencjalnie.

Or. de

Poprawka 702
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Właściwe organy państw 
członkowskich są uprawnione do 
przeprowadzania dochodzeń w celu 
zapewnienia, aby przedsiębiorstwa 
wypełniały obowiązki określone w 
niniejszej dyrektywie. Właściwe organy są 
upoważnione do przeprowadzania kontroli 
przedsiębiorstw i wywiadów z 
zainteresowanymi stronami lub ich 
przedstawicielami, których sprawa dotyczy 
rzeczywiście lub potencjalnie.

1. Właściwe organy państw 
członkowskich są uprawnione do 
przeprowadzania dochodzeń w celu 
zapewnienia, aby przedsiębiorstwa 
wypełniały obowiązki określone w 
niniejszej dyrektywie, w tym 
przedsiębiorstwa, które oświadczyły, że nie 
są bezpośrednio powiązane z 
jakimikolwiek zagrożeniami. Właściwe 
organy są upoważnione do 
przeprowadzania kontroli przedsiębiorstw i 
wywiadów z zainteresowanymi stronami 
lub ich przedstawicielami, których sprawa 
dotyczy rzeczywiście lub potencjalnie.

Or. en

Poprawka 703
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Właściwe organy państw 
członkowskich są uprawnione do 
przeprowadzania dochodzeń w celu 
zapewnienia, aby przedsiębiorstwa 
wypełniały obowiązki określone w 

1. Właściwe organy państw 
członkowskich, o których mowa w art. 14, 
są uprawnione do przeprowadzania 
odpowiednich kontroli w ramach 
dochodzeń w celu zapewnienia, aby 
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niniejszej dyrektywie. Właściwe organy są 
upoważnione do przeprowadzania kontroli 
przedsiębiorstw i wywiadów z 
zainteresowanymi stronami lub ich 
przedstawicielami, których sprawa dotyczy 
rzeczywiście lub potencjalnie.

przedsiębiorstwa wypełniały obowiązki 
określone w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 704
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 1 – podpunkt i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(i) analizę strategii należytej 
staranności, w tym ocenę zagrożeń, 
działań łagodzących, mechanizmów 
podawania informacji do wiadomości 
publicznej i rozpatrywania skarg;

Or. en

Poprawka 705
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 1 – podpunkt ii (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) analizę dokumentacji i zapisów 
świadczących o właściwym 
funkcjonowaniu strategii należytej 
staranności;

Or. en

Poprawka 706
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Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 1 – podpunkt iii (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) wywiady z zainteresowanymi 
stronami, których sprawa dotyczy 
rzeczywiście lub potencjalnie;

Or. en

Poprawka 707
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 1 – podpunkt iv (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) inspekcje wyrywkowe;

Or. en

Poprawka 708
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 1 – podpunkt v (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(v) funkcjonowanie mechanizmów 
rozpatrywania skarg.

Or. en

Poprawka 709
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
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Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. Przedsiębiorstwa udzielają 
wszelkiej pomocy niezbędnej 
do ułatwienia prowadzenia dochodzeń, 
o których mowa w ust. 1, w szczególności 
w zakresie dostępu do pomieszczeń oraz 
przedstawiania dokumentacji i zapisów.

Or. en

Poprawka 710
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Dochodzenia, o których mowa w 
ust. 1, prowadzi się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka lub 
w przypadku gdy właściwy organ posiada 
odpowiednie informacje, w tym uzyskane 
na podstawie uzasadnionych skarg osób 
trzecich.

2. Dochodzenia, o których mowa w 
ust. 1, prowadzi się w przypadku gdy 
właściwy organ posiada odpowiednie 
informacje dotyczące możliwych naruszeń 
praw człowieka i norm środowiskowych, 
które są prawnie wiążące w wymiarze 
międzynarodowym, w tym uzyskane na 
podstawie uzasadnionych skarg.

Or. en

Poprawka 711
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Dochodzenia, o których mowa w 2. Dochodzenia, o których mowa w 
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ust. 1, prowadzi się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka lub 
w przypadku gdy właściwy organ posiada 
odpowiednie informacje, w tym uzyskane 
na podstawie uzasadnionych skarg osób 
trzecich.

ust. 1, prowadzi się w przypadku gdy 
właściwy organ posiada odpowiednie 
informacje dotyczące możliwych naruszeń 
praw człowieka i norm środowiskowych, 
w tym uzyskane na podstawie 
uzasadnionych skarg.

Or. en

Poprawka 712
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Dochodzenia, o których mowa w 
ust. 1, prowadzi się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka lub 
w przypadku gdy właściwy organ posiada 
odpowiednie informacje, w tym uzyskane 
na podstawie uzasadnionych skarg osób 
trzecich.

2. Dochodzenia, o których mowa w 
ust. 1, prowadzi się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka lub 
w przypadku gdy właściwy organ posiada 
odpowiednie informacje, w tym uzyskane 
na podstawie uzasadnionych zastrzeżeń 
osób trzecich.

Or. en

Poprawka 713
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Dochodzenia, o których mowa w 
ust. 1, prowadzi się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka lub 
w przypadku gdy właściwy organ posiada 
odpowiednie informacje, w tym uzyskane 
na podstawie uzasadnionych skarg osób 
trzecich.

2. Dochodzenia, o których mowa w 
ust. 1, prowadzi się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka lub 
w przypadku gdy właściwy organ posiada 
odpowiednie informacje, w tym uzyskane 
na podstawie uzasadnionych zastrzeżeń 
osób trzecich.

Or. en
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Poprawka 714
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Dochodzenia, o których mowa w 
ust. 1, prowadzi się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka lub 
w przypadku gdy właściwy organ posiada 
odpowiednie informacje, w tym uzyskane 
na podstawie uzasadnionych skarg osób 
trzecich.

2. Dochodzenia, o których mowa w 
ust. 1, prowadzi się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka lub 
w przypadku gdy właściwy organ posiada 
odpowiednie informacje, w tym uzyskane 
na podstawie uzasadnionych zastrzeżeń 
osób trzecich.

Or. de

Poprawka 715
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie ułatwiają 
składanie przez osoby trzecie skarg, o 
których mowa w ust. 2, za pomocą takich 
środków jak formularze skarg, i 
dopilnowują, aby na wniosek skarżącego 
skargi pozostały anonimowe. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby taki 
formularz można było również wypełnić w 
internecie.

3. Właściwe organy państw 
członkowskich, o których mowa w art. 14, 
ułatwiają składanie przez osoby trzecie 
skarg, o których mowa w ust. 2, za pomocą 
takich środków jak formularze skarg. 
Właściwe organy państw członkowskich, o 
których mowa w art. 14, zapewniają, aby 
taki formularz był wypełniany w 
internecie.

Or. en

Poprawka 716
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
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Artykuł 15 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie ułatwiają 
składanie przez osoby trzecie skarg, o 
których mowa w ust. 2, za pomocą takich 
środków jak formularze skarg, i 
dopilnowują, aby na wniosek skarżącego 
skargi pozostały anonimowe. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby taki 
formularz można było również wypełnić w 
internecie.

3. Państwa członkowskie ułatwiają 
zgłaszanie przez osoby trzecie zastrzeżeń, 
o których mowa w ust. 2, za pomocą takich 
środków jak formularze zastrzeżeń, i 
dopilnowują, aby na wniosek skarżącego 
zastrzeżenia pozostały anonimowe. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby 
taki formularz można było również 
wypełnić w internecie.

Or. de

Poprawka 717
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie ułatwiają 
składanie przez osoby trzecie skarg, o 
których mowa w ust. 2, za pomocą takich 
środków jak formularze skarg, i 
dopilnowują, aby na wniosek skarżącego 
skargi pozostały anonimowe. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby taki 
formularz można było również wypełnić w 
internecie.

3. Państwa członkowskie ułatwiają 
składanie przez osoby trzecie zastrzeżeń, o 
których mowa w ust. 2, za pomocą takich 
środków jak formularze, i dopilnowują, 
aby na wniosek skarżącego zastrzeżenia 
pozostały anonimowe. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby taki 
formularz można było również wypełnić w 
internecie.

Or. en

Poprawka 718
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. Dochodzenia, o których mowa w 
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ust. 1, obejmują między innymi:
a) kontrolę strategii należytej staranności, 
łącznie z oceną ryzyka, środkami 
ograniczania ryzyka, podaniem do 
wiadomości publicznej i mechanizmami 
rozpatrywania skarg;
b) kontrolę dokumentów i protokołów, 
które wykazują prawidłowe 
funkcjonowanie strategii należytej 
staranności;
c) wywiady z zainteresowanymi grupami, 
których sprawa dotyczy rzeczywiście lub 
potencjalnie; d) kontrole wyrywkowe;
e) funkcjonowanie przewidzianych w art. 
9 mechanizmów rozpatrywania skarg.

Or. de

Poprawka 719
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. Przedsiębiorstwa oferują wszelkie 
wsparcie potrzebne do ułatwienia 
prowadzenia dochodzeń, o których mowa 
w ust. 1, zwłaszcza w odniesieniu do 
pomieszczeń oraz przedkładania 
dokumentów i protokołów.

Or. de

Poprawka 720
Manon Aubry, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, 
Heidi Hautala, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 5



AM\1215359PL.docx 61/115 PE658.906v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

5. Jeżeli w wyniku działań podjętych 
zgodnie z ust. 1 właściwy organ stwierdzi 
naruszenie niniejszej dyrektywy, przyznaje 
danemu przedsiębiorstwu odpowiedni czas 
na podjęcie działań naprawczych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 721
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Jeżeli w wyniku działań podjętych 
zgodnie z ust. 1 właściwy organ stwierdzi 
naruszenie niniejszej dyrektywy, przyznaje 
danemu przedsiębiorstwu odpowiedni czas 
na podjęcie działań naprawczych.

5. Jeżeli w wyniku działań podjętych 
zgodnie z ust. 1 właściwy organ stwierdzi 
naruszenie niniejszej dyrektywy, dane 
przedsiębiorstwo musi niezwłocznie 
podjąć działania naprawcze lub państwo 
członkowskie musi natychmiast nałożyć 
kary.

Or. de

Poprawka 722
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy nieprzestrzeganie 
niniejszej dyrektywy mogłoby doprowadzić 
do nieodwracalnej szkody, właściwy organ 
mógł zarządzić zastosowanie środków 
tymczasowych przez dane 
przedsiębiorstwo lub nakazać tymczasowe 
zawieszenie działalności.

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy nastawienie lub 
działanie przedsiębiorstwa mogłoby 
doprowadzić do nieodwracalnej szkody, 
właściwy organ krajowy mógł zarządzić 
zastosowanie środków tymczasowych 
przez dane przedsiębiorstwo lub nakazać 
tymczasowe zawieszenie działalności na 
terytorium kraju. Państwa członkowskie 
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mogą zwrócić się do Komisji, aby za zgodą 
Parlamentu i Rady wszczęła procedurę w 
sprawie sankcji prowadzącą w 
najpoważniejszych przypadkach do 
wyraźnego zakazu prowadzenia 
działalności na całym rynku 
wspólnotowym, tymczasowo albo 
bezterminowo lub do czasu naprawienia 
lub rekompensaty szkody.

Or. es

Poprawka 723
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy nieprzestrzeganie 
niniejszej dyrektywy mogłoby 
doprowadzić do nieodwracalnej szkody, 
właściwy organ mógł zarządzić 
zastosowanie środków tymczasowych 
przez dane przedsiębiorstwo lub nakazać 
tymczasowe zawieszenie działalności.

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy nieprzestrzeganie 
niniejszej dyrektywy prowadzi 
bezpośrednio do nieodwracalnej szkody, 
właściwy organ mógł zarządzić 
zastosowanie środków tymczasowych 
przez dane przedsiębiorstwo lub – w 
przypadku braku innego dostępnego 
środka i przy zagwarantowaniu ścisłego 
poszanowania zasady proporcjonalności – 
nakazać tymczasowe zawieszenie 
działalności.

Or. en

Poprawka 724
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 6. Państwa członkowskie zapewniają, 
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aby w przypadku gdy nieprzestrzeganie 
niniejszej dyrektywy mogłoby 
doprowadzić do nieodwracalnej szkody, 
właściwy organ mógł zarządzić 
zastosowanie środków tymczasowych 
przez dane przedsiębiorstwo lub nakazać 
tymczasowe zawieszenie działalności.

aby w przypadku gdy nieprzestrzeganie 
niniejszej dyrektywy mogłoby 
doprowadzić do nieodwracalnej szkody, 
właściwy organ mógł zarządzić 
zastosowanie środków tymczasowych 
przez dane przedsiębiorstwo.

Or. en

Poprawka 725
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. Właściwe organy są zobowiązane 
do publicznego poinformowania o 
naruszeniu niniejszej dyrektywy lub 
krajowej ustawy transponującej ją i do 
opublikowania wyników.

Or. de

Poprawka 726
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. Właściwe organy są zobowiązane 
do podawania do wiadomości publicznej w 
formie sprawozdań i publikowania 
informacji dotyczących przypadków 
niezgodności z niniejszą dyrektywą w 
formie, w jakiej została ona 
przetransponowana do prawa krajowego.

Or. en
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Poprawka 727
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. Właściwe organy są zobowiązane 
do podawania do wiadomości publicznej w 
formie sprawozdań i publikowania 
informacji dotyczących stwierdzonych 
niezgodności z niniejszą dyrektywą lub 
przepisami wdrażającymi ją do prawa 
krajowego.

Or. en

Poprawka 728
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. Państwa członkowskie przewidują 
kary zgodnie z art. 19 w odniesieniu do 
przedsiębiorstw, które nie podejmą działań 
naprawczych w wyznaczonym terminie.

7. Państwa członkowskie i właściwe 
organy krajowe przewidują kary zgodnie z 
art. 19 dla przedsiębiorstw 
nieprzestrzegających niniejszej dyrektywy 
w formie, w jakiej została ona 
przetransponowana do prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 729
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. Państwa członkowskie przewidują 
kary zgodnie z art. 19 w odniesieniu do 

7. Państwa członkowskie przewidują 
kary zgodnie z art. 19 w odniesieniu do 
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przedsiębiorstw, które nie podejmą działań 
naprawczych w wyznaczonym terminie.

przedsiębiorstw, które nie podejmą działań 
naprawczych.

Or. en

Poprawka 730
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. Państwa członkowskie przewidują 
kary zgodnie z art. 19 w odniesieniu do 
przedsiębiorstw, które nie podejmą działań 
naprawczych w wyznaczonym terminie.

7. Państwa członkowskie przewidują 
kary zgodnie z art. 19 w odniesieniu do 
przedsiębiorstw, które nie podejmą działań 
naprawczych.

Or. de

Poprawka 731
Axel Voss, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy 
krajowe przechowywały protokoły 
kontroli, o których mowa w ust. 1, 
określające w szczególności charakter i 
wyniki kontroli, a także protokoły 
dotyczące wszelkich wezwań do 
przeprowadzenia działań naprawczych, 
wydanych na podstawie ust. 5.

skreśla się

Or. en

Poprawka 732
Heidi Hautala
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Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy krajowe 
przechowywały protokoły kontroli, o 
których mowa w ust. 1, określające w 
szczególności charakter i wyniki kontroli, a 
także protokoły dotyczące wszelkich 
wezwań do przeprowadzenia działań 
naprawczych, wydanych na podstawie ust. 
5.

8. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy krajowe 
przechowywały protokoły dochodzeń, o 
których mowa w ust. 1, określające w 
szczególności charakter i wyniki kontroli, a 
także protokoły dotyczące wszelkich 
wezwań do przeprowadzenia działań 
naprawczych, wydanych na podstawie ust. 
5.

Or. en

Poprawka 733
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy krajowe 
przechowywały protokoły kontroli, o 
których mowa w ust. 1, określające w 
szczególności charakter i wyniki kontroli, a 
także protokoły dotyczące wszelkich 
wezwań do przeprowadzenia działań 
naprawczych, wydanych na podstawie ust. 
5.

8. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy krajowe 
przechowywały protokoły dochodzeń, o 
których mowa w ust. 1, określające w 
szczególności charakter i wyniki kontroli, a 
także protokoły dotyczące wszelkich 
wezwań do przeprowadzenia działań 
naprawczych, wydanych na podstawie ust. 
5.

Or. en

Poprawka 734
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka
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8. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy krajowe 
przechowywały protokoły kontroli, o 
których mowa w ust. 1, określające w 
szczególności charakter i wyniki kontroli, a 
także protokoły dotyczące wszelkich 
wezwań do przeprowadzenia działań 
naprawczych, wydanych na podstawie ust. 
5.

8. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy krajowe 
przechowywały protokoły kontroli, o 
których mowa w ust. 1, określające w 
szczególności charakter i wyniki kontroli, a 
także protokoły dotyczące wszelkich 
wezwań do przeprowadzenia działań 
naprawczych.

Or. de

Poprawka 735
Axel Voss, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Protokoły kontroli, o których 
mowa w ust. 1, przechowuje się przez co 
najmniej pięć lat.

skreśla się

Or. en

Poprawka 736
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 15 – ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Protokoły kontroli, o których mowa 
w ust. 1, przechowuje się przez co 
najmniej pięć lat.

9. Protokoły kontroli, o których mowa 
w ust. 1, przechowuje się nie dłużej niż 
przez pięć lat.

Or. es

Poprawka 737
József Szájer, Enikő Győri
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Projekt rezolucji
Artykuł 16 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. W celu zapewnienia jasności i 
pewności dla przedsiębiorstw, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw, a także dla 
zagwarantowania spójności praktyk przez 
nie stosowanych Komisja – w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu Agencji Praw 
Podstawowych, Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska i Europejskiej 
Agencji ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – publikuje ogólne i 
niewiążące wytyczne dla przedsiębiorstw 
dotyczące najlepszego sposobu 
wypełnienia obowiązków w zakresie 
należytej staranności określonych w 
niniejszej dyrektywie. W wytycznych tych 
zawarto praktyczne wskazówki dotyczące 
możliwych sposobów stosowania zasady 
proporcjonalności w odniesieniu do 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa i sektora, do którego 
należy. Wytyczne zostaną udostępnione 
nie później niż 18 miesięcy po dacie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

1. W celu zapewnienia jasności i 
pewności dla przedsiębiorstw, a także dla 
zagwarantowania spójności praktyk przez 
nie stosowanych Komisja – w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD – publikuje ogólne i niewiążące 
wytyczne dla przedsiębiorstw dotyczące 
najlepszego sposobu wypełnienia 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności określonych w niniejszej 
dyrektywie. W wytycznych tych zawarto 
praktyczne wskazówki dotyczące 
możliwych sposobów stosowania zasady 
proporcjonalności w odniesieniu do 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa i sektora, do którego 
należy. Wytyczne będą dostępne nie 
później niż 18 miesięcy po dacie wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 738
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Daniel Buda

Projekt rezolucji
Artykuł 16 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. W celu zapewnienia jasności i 
pewności dla przedsiębiorstw, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw, a także dla 

1. W celu zapewnienia jasności i 
pewności dla przedsiębiorstw, a także dla 
zagwarantowania spójności praktyk przez 
nie stosowanych Komisja – w 



AM\1215359PL.docx 69/115 PE658.906v01-00

PL

zagwarantowania spójności praktyk przez 
nie stosowanych Komisja – w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu Agencji Praw 
Podstawowych, Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska i Europejskiej 
Agencji ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – publikuje ogólne i 
niewiążące wytyczne dla przedsiębiorstw 
dotyczące najlepszego sposobu 
wypełnienia obowiązków w zakresie 
należytej staranności określonych w 
niniejszej dyrektywie. W wytycznych tych 
zawarto praktyczne wskazówki dotyczące 
możliwych sposobów stosowania zasady 
proporcjonalności w odniesieniu do 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa i sektora, do którego 
należy. Wytyczne zostaną udostępnione 
nie później niż 18 miesięcy po dacie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej i 
Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska 
– publikuje ogólne i niewiążące wytyczne 
dla przedsiębiorstw dotyczące najlepszego 
sposobu wypełnienia obowiązków w 
zakresie należytej staranności określonych 
w niniejszej dyrektywie. W wytycznych 
tych zawarto praktyczne wskazówki 
dotyczące możliwych sposobów 
stosowania zasady proporcjonalności w 
odniesieniu do obowiązków w zakresie 
należytej staranności w zależności od 
wielkości przedsiębiorstwa i sektora, do 
którego należy. Wytyczne będą dostępne 
nie później niż 18 miesięcy po dacie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 739
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Artykuł 16 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. W celu zapewnienia jasności i 
pewności dla przedsiębiorstw, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw, a także dla 
zagwarantowania spójności praktyk przez 
nie stosowanych Komisja – w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu Agencji Praw 
Podstawowych, Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska i Europejskiej 
Agencji ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – publikuje ogólne i 
niewiążące wytyczne dla przedsiębiorstw 
dotyczące najlepszego sposobu 

1. W celu zapewnienia jasności i 
pewności dla przedsiębiorstw, a także dla 
zagwarantowania spójności praktyk przez 
nie stosowanych Komisja – w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu Agencji Praw 
Podstawowych, Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska i Europejskiej 
Agencji ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – publikuje ogólne i 
niewiążące wytyczne dla przedsiębiorstw 
dotyczące najlepszego sposobu 
wypełnienia obowiązków w zakresie 
należytej staranności określonych w 
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wypełnienia obowiązków w zakresie 
należytej staranności określonych w 
niniejszej dyrektywie. W wytycznych tych 
zawarto praktyczne wskazówki dotyczące 
możliwych sposobów stosowania zasady 
proporcjonalności w odniesieniu do 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa i sektora, do którego 
należy. Wytyczne zostaną udostępnione nie 
później niż 18 miesięcy po dacie wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

niniejszej dyrektywie. W wytycznych tych 
zawarto praktyczne wskazówki dotyczące 
możliwych sposobów stosowania zasady 
proporcjonalności w odniesieniu do 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa i sektora, do którego 
należy. Wytyczne zostaną udostępnione nie 
później niż 18 miesięcy po dacie wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 740
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 16 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. W celu zapewnienia jasności i 
pewności dla przedsiębiorstw, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw, a także dla 
zagwarantowania spójności praktyk przez 
nie stosowanych Komisja – w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu Agencji Praw 
Podstawowych, Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska i Europejskiej 
Agencji ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – publikuje ogólne i 
niewiążące wytyczne dla przedsiębiorstw 
dotyczące najlepszego sposobu 
wypełnienia obowiązków w zakresie 
należytej staranności określonych w 
niniejszej dyrektywie. W wytycznych tych 
zawarto praktyczne wskazówki dotyczące 
możliwych sposobów stosowania zasady 
proporcjonalności w odniesieniu do 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa i sektora, do którego 
należy. Wytyczne zostaną udostępnione nie 

1. W celu zapewnienia jasności i 
pewności dla przedsiębiorstw, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw, a także dla 
zagwarantowania spójności praktyk przez 
nie stosowanych Komisja – w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu Agencji Praw 
Podstawowych i Europejskiej Agencji ds. 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 
publikuje ogólne i niewiążące wytyczne 
dla przedsiębiorstw dotyczące najlepszego 
sposobu dopełnienia należytej staranności 
określonej w niniejszej dyrektywie. W 
wytycznych tych zawarto praktyczne 
wskazówki dotyczące możliwych 
sposobów stosowania zasady 
proporcjonalności w odniesieniu do 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa i sektora, do którego 
należy. Wytyczne zostaną udostępnione nie 
później niż 18 miesięcy po dacie wejścia w 
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później niż 18 miesięcy po dacie wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

życie niniejszej dyrektywy.

Or. es

Poprawka 741
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 16 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. W celu zapewnienia jasności i 
pewności dla przedsiębiorstw, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw, a także dla 
zagwarantowania spójności praktyk przez 
nie stosowanych Komisja – w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu Agencji Praw 
Podstawowych, Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska i Europejskiej 
Agencji ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – publikuje ogólne i 
niewiążące wytyczne dla przedsiębiorstw 
dotyczące najlepszego sposobu 
wypełnienia obowiązków w zakresie 
należytej staranności określonych w 
niniejszej dyrektywie. W wytycznych tych 
zawarto praktyczne wskazówki dotyczące 
możliwych sposobów stosowania zasady 
proporcjonalności w odniesieniu do 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa i sektora, do którego 
należy. Wytyczne zostaną udostępnione nie 
później niż 18 miesięcy po dacie wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

1. W celu zapewnienia jasności i 
pewności dla przedsiębiorstw, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw, a także dla 
zagwarantowania spójności praktyk przez 
nie stosowanych Komisja – w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu Agencji Praw 
Podstawowych, Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska i Europejskiej 
Agencji ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – publikuje wiążące 
wytyczne dla przedsiębiorstw dotyczące 
najlepszego sposobu wypełnienia 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności określonych w niniejszej 
dyrektywie. W wytycznych tych zawarto 
praktyczne wskazówki dotyczące 
możliwych sposobów stosowania zasady 
proporcjonalności w odniesieniu do 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa i sektora, do którego 
należy. Wytyczne zostaną udostępnione nie 
później niż 18 miesięcy po dacie wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 742
Heidi Hautala
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Projekt rezolucji
Artykuł 16 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. W celu zapewnienia jasności i 
pewności dla przedsiębiorstw, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw, a także dla 
zagwarantowania spójności praktyk przez 
nie stosowanych Komisja – w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu Agencji Praw 
Podstawowych, Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska i Europejskiej 
Agencji ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – publikuje ogólne i 
niewiążące wytyczne dla przedsiębiorstw 
dotyczące najlepszego sposobu 
wypełnienia obowiązków w zakresie 
należytej staranności określonych w 
niniejszej dyrektywie. W wytycznych tych 
zawarto praktyczne wskazówki dotyczące 
możliwych sposobów stosowania zasady 
proporcjonalności w odniesieniu do 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa i sektora, do którego 
należy. Wytyczne zostaną udostępnione nie 
później niż 18 miesięcy po dacie wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

1. W celu zapewnienia jasności i 
pewności dla przedsiębiorstw, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw, a także dla 
zagwarantowania spójności praktyk przez 
nie stosowanych Komisja – w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu Agencji Praw 
Podstawowych, Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska i Europejskiej 
Agencji ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – publikuje wiążące 
wytyczne dla przedsiębiorstw dotyczące 
najlepszego sposobu wypełnienia 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności określonych w niniejszej 
dyrektywie. W wytycznych tych zawarto 
praktyczne wskazówki dotyczące 
możliwych sposobów stosowania zasady 
proporcjonalności w odniesieniu do 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa i sektora, do którego 
należy. Wytyczne zostaną udostępnione nie 
później niż 18 miesięcy po dacie wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 743
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Artykuł 16 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Komisja – w porozumieniu z 
państwami członkowskimi i OECD oraz 
przy wsparciu Agencji Praw 
Podstawowych, Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska i Europejskiej 

2. Komisja – w porozumieniu z 
państwami członkowskimi i OECD – może 
przygotować szczegółowe, niewiążące 
wytyczne dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w niektórych 
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Agencji ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – może przygotować 
szczegółowe, niewiążące wytyczne dla 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
w niektórych sektorach.

sektorach.

Or. en

Poprawka 744
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Daniel Buda

Projekt rezolucji
Artykuł 16 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Komisja – w porozumieniu z 
państwami członkowskimi i OECD oraz 
przy wsparciu Agencji Praw 
Podstawowych, Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska i Europejskiej 
Agencji ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – może przygotować 
szczegółowe, niewiążące wytyczne dla 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
w niektórych sektorach.

2. Komisja – w porozumieniu z 
państwami członkowskimi i OECD oraz 
przy wsparciu Agencji Praw 
Podstawowych i Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska – może przygotować 
szczegółowe, niewiążące wytyczne dla 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
w niektórych sektorach.

Or. en

Poprawka 745
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 16 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Komisja – w porozumieniu z 
państwami członkowskimi i OECD oraz 
przy wsparciu Agencji Praw 
Podstawowych, Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska i Europejskiej 
Agencji ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – może przygotować 

2. Komisja – w porozumieniu z 
państwami członkowskimi i OECD oraz 
przy wsparciu Agencji Praw 
Podstawowych i Europejskiej Agencji ds. 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw – może 
przygotować szczegółowe, niewiążące 
wytyczne dla przedsiębiorstw 
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szczegółowe, niewiążące wytyczne dla 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
w niektórych sektorach.

prowadzących działalność w niektórych 
sektorach.

Or. es

Poprawka 746
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 16 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Przygotowując niewiążące 
wytyczne, o których mowa w ust. 1 i 2, 
należy odpowiednio uwzględnić wytyczne 
ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, 
Trójstronną deklarację zasad dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej MOP, wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w celu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, wytyczne 
OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, wytyczne OECD 
dotyczące odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów, wytyczne OECD w 
zakresie należytej staranności dotyczące 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w 
sektorze odzieżowo-obuwniczym, wytyczne 
OECD dla inwestorów instytucjonalnych 
dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz wytyczne 
OECD/FAO dotyczące odpowiedzialnego 
łańcucha dostaw rolnych.

skreśla się

Or. es

Poprawka 747
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 16 – ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. Przygotowując niewiążące 
wytyczne, o których mowa w ust. 1 i 2, 
należy odpowiednio uwzględnić wytyczne 
ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, 
Trójstronną deklarację zasad dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej MOP, wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w celu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, wytyczne 
OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, wytyczne OECD 
dotyczące odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów, wytyczne OECD w 
zakresie należytej staranności dotyczące 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w 
sektorze odzieżowo-obuwniczym, 
wytyczne OECD dla inwestorów 
instytucjonalnych dotyczące 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz wytyczne 
OECD/FAO dotyczące odpowiedzialnego 
łańcucha dostaw rolnych.

3. Przygotowując niewiążące 
wytyczne, o których mowa w ust. 1 i 2, 
należy odpowiednio uwzględnić wytyczne 
ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, 
Trójstronną deklarację zasad dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej MOP, wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w celu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, wytyczne 
OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, wytyczne OECD 
dotyczące odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów, wytyczne OECD w 
zakresie należytej staranności dotyczące 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w 
sektorze odzieżowo-obuwniczym, 
wytyczne OECD dla inwestorów 
instytucjonalnych dotyczące 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz wytyczne 
OECD/FAO dotyczące odpowiedzialnego 
łańcucha dostaw rolnych, Komentarz 
ogólny nr 16 Komitetu Praw Dziecka 
ONZ dotyczący zobowiązań państwa w 
zakresie wpływu sektora biznesu na prawa 
dziecka oraz zasady w zakresie praw 
dziecka i przedsiębiorczości opracowane 
przez UNICEF.

Or. en

Poprawka 748
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 16 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Przygotowując niewiążące 
wytyczne, o których mowa w ust. 1 i 2, 
należy odpowiednio uwzględnić wytyczne 
ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, 
Trójstronną deklarację zasad dotyczących 

3. Przygotowując niewiążące 
wytyczne, o których mowa w ust. 1 i 2, 
należy odpowiednio uwzględnić wytyczne 
ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, 
Trójstronną deklarację zasad dotyczących 
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przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej MOP, wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w celu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, wytyczne 
OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, wytyczne OECD 
dotyczące odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów, wytyczne OECD w 
zakresie należytej staranności dotyczące 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w 
sektorze odzieżowo-obuwniczym, 
wytyczne OECD dla inwestorów 
instytucjonalnych dotyczące 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz wytyczne 
OECD/FAO dotyczące odpowiedzialnego 
łańcucha dostaw rolnych.

przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej MOP, wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w celu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, wytyczne 
OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, wytyczne OECD 
dotyczące odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów, wytyczne OECD w 
zakresie należytej staranności dotyczące 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w 
sektorze odzieżowo-obuwniczym, 
wytyczne OECD dla inwestorów 
instytucjonalnych dotyczące 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz wytyczne 
OECD/FAO dotyczące odpowiedzialnego 
łańcucha dostaw rolnych. Takie wytyczne 
uznaje się za mające zastosowanie w 
wersjach zaktualizowanych 
obowiązujących w danym czasie.

Or. en

Poprawka 749
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 16 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Przygotowując niewiążące 
wytyczne, o których mowa w ust. 1 i 2, 
należy odpowiednio uwzględnić wytyczne 
ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, 
Trójstronną deklarację zasad dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej MOP, wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w celu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, wytyczne 
OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, wytyczne OECD 
dotyczące odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów, wytyczne OECD w 
zakresie należytej staranności dotyczące 

3. Przygotowując niewiążące 
wytyczne, o których mowa w ust. 1 i 2, 
należy odpowiednio uwzględnić wytyczne 
ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, 
Trójstronną deklarację zasad dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej MOP, wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w celu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, wytyczne 
OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, wytyczne OECD 
dotyczące odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów, wytyczne OECD w 
zakresie należytej staranności dotyczące 
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odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w 
sektorze odzieżowo-obuwniczym, 
wytyczne OECD dla inwestorów 
instytucjonalnych dotyczące 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz wytyczne 
OECD/FAO dotyczące odpowiedzialnego 
łańcucha dostaw rolnych.

odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w 
sektorze odzieżowo-obuwniczym, 
wytyczne OECD dla inwestorów 
instytucjonalnych dotyczące 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz wytyczne 
OECD/FAO dotyczące odpowiedzialnego 
łańcucha dostaw rolnych. Takie wytyczne 
uznaje się za mające zastosowanie w 
wersjach zaktualizowanych 
obowiązujących w danym czasie.

Or. en

Poprawka 750
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 16 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Przygotowując niewiążące 
wytyczne, o których mowa w ust. 1 i 2, 
należy odpowiednio uwzględnić wytyczne 
ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, 
Trójstronną deklarację zasad dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej MOP, wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w celu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, wytyczne 
OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, wytyczne OECD 
dotyczące odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów, wytyczne OECD w 
zakresie należytej staranności dotyczące 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w 
sektorze odzieżowo-obuwniczym, 
wytyczne OECD dla inwestorów 
instytucjonalnych dotyczące 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz wytyczne 
OECD/FAO dotyczące odpowiedzialnego 
łańcucha dostaw rolnych.

3. Przygotowując niewiążące 
wytyczne, o których mowa w ust. 1 i 2, 
należy odpowiednio uwzględnić wytyczne 
ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, 
Trójstronną deklarację zasad dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej MOP, wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w celu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, wytyczne 
OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, wytyczne OECD 
dotyczące odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów, wytyczne OECD w 
zakresie należytej staranności dotyczące 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w 
sektorze odzieżowo-obuwniczym, 
wytyczne OECD dla inwestorów 
instytucjonalnych dotyczące 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, wytyczne 
OECD dotyczące należytej staranności w 
zakresie odpowiedzialnego kredytowania 
przedsiębiorstw i gwarantowania emisji 
papierów wartościowych oraz wytyczne 
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OECD/FAO dotyczące odpowiedzialnego 
łańcucha dostaw rolnych.

Or. en

Poprawka 751
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel 
Caspary

Projekt rezolucji
Artykuł 16 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Przygotowując niewiążące 
wytyczne, o których mowa w ust. 1 i 2, 
należy odpowiednio uwzględnić wytyczne 
ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, 
Trójstronną deklarację zasad dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej MOP, wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w celu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, wytyczne 
OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, wytyczne OECD 
dotyczące odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów, wytyczne OECD w 
zakresie należytej staranności dotyczące 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w 
sektorze odzieżowo-obuwniczym, 
wytyczne OECD dla inwestorów 
instytucjonalnych dotyczące 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz wytyczne 
OECD/FAO dotyczące odpowiedzialnego 
łańcucha dostaw rolnych.

3. Przygotowując niewiążące 
wytyczne, o których mowa w ust. 1 i 2, 
należy odpowiednio uwzględnić wytyczne 
ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, 
wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności w celu odpowiedzialnego 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
wytyczne OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, wytyczne OECD 
dotyczące odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów, wytyczne OECD w 
zakresie należytej staranności dotyczące 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w 
sektorze odzieżowo-obuwniczym, 
wytyczne OECD dla inwestorów 
instytucjonalnych dotyczące 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz wytyczne 
OECD/FAO dotyczące odpowiedzialnego 
łańcucha dostaw rolnych.

Or. en

Poprawka 752
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. Przestrzeganie takich wytycznych 
przez przedsiębiorstwo nie oznacza samo 
przez się wypełnienia obowiązków 
określonych w niniejszej dyrektywie.

Or. de

Poprawka 753
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Daniel Buda

Projekt rezolucji
Artykuł 17

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 17 skreśla się
Środki szczegółowe wspierające małe i 
średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa
1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostępny był specjalny portal dla 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw, za pośrednictwem 
którego przedsiębiorstwa te mogą zwracać 
się o wytyczne oraz uzyskiwać dalsze 
wsparcie i informacje na temat 
najlepszego sposobu wypełniania ich 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności.
2. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa kwalifikują się do 
wsparcia finansowego umożliwiającego 
im wypełnianie ich obowiązków w 
zakresie należytej staranności w ramach 
unijnych programów wsparcia małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw.

Or. en
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Poprawka 754
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Artykuł 17

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 17 skreśla się
Środki szczegółowe wspierające małe i 
średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa
1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostępny był specjalny portal dla 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw, za pośrednictwem 
którego przedsiębiorstwa te mogą zwracać 
się o wytyczne oraz uzyskiwać dalsze 
wsparcie i informacje na temat 
najlepszego sposobu wypełniania ich 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności.
2. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa kwalifikują się do 
wsparcia finansowego umożliwiającego 
im wypełnianie ich obowiązków w 
zakresie należytej staranności w ramach 
unijnych programów wsparcia małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 755
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 17 – tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Środki szczegółowe wspierające małe i 
średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa

Środki wykonawcze dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, osób samozatrudnionych 
oraz mikroprzedsiębiorstw

Or. es
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Poprawka 756
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 17 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby dostępny był specjalny 
portal dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw, za pośrednictwem 
którego przedsiębiorstwa te mogą zwracać 
się o wytyczne oraz uzyskiwać dalsze 
wsparcie i informacje na temat najlepszego 
sposobu wypełniania ich obowiązków w 
zakresie należytej staranności.

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby dostępny był specjalny 
portal dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw 
zapewniający wytyczne, wsparcie i 
informacje na temat dobrowolnych 
procesów należytej staranności.

Or. es

Poprawka 757
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Artykuł 17 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby dostępny był specjalny 
portal dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw, za pośrednictwem 
którego przedsiębiorstwa te mogą zwracać 
się o wytyczne oraz uzyskiwać dalsze 
wsparcie i informacje na temat najlepszego 
sposobu wypełniania ich obowiązków w 
zakresie należytej staranności.

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby dostępny był specjalny 
portal dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw, za pośrednictwem 
którego przedsiębiorstwa te mogą zwracać 
się o wytyczne oraz uzyskiwać dalsze 
wsparcie i informacje na temat najlepszego 
sposobu organizowania ich procesu 
należytej staranności.

Or. en

Poprawka 758
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Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. Wszystkie małe i średnie 
przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorstwa i 
osoby samozatrudnione są zwolnione z 
obowiązku przestrzegania niniejszej 
dyrektywy w całości. Nie można wymagać 
od nich ustanawiania jakiegokolwiek 
procesu należytej staranności ani 
uznawać ich za odpowiedzialne za 
jakąkolwiek rzeczywistą lub potencjalną 
szkodę niewywołaną bezpośrednio przez 
ich działalność gospodarczą.

Or. es

Poprawka 759
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Artykuł 17 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 
oraz mikroprzedsiębiorstwa kwalifikują 
się do wsparcia finansowego 
umożliwiającego im wypełnianie ich 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności w ramach unijnych 
programów wsparcia małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw.

skreśla się

Or. en

Poprawka 760
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
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Artykuł 17 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 
oraz mikroprzedsiębiorstwa kwalifikują się 
do wsparcia finansowego umożliwiającego 
im wypełnianie ich obowiązków w 
zakresie należytej staranności w ramach 
unijnych programów wsparcia małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw.

2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 
oraz mikroprzedsiębiorstwa kwalifikują się 
do wsparcia finansowego umożliwiającego 
dobrowolne realizowanie strategii 
należytej staranności w ramach unijnych 
programów wsparcia małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw.

Or. es

Poprawka 761
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 18 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Komisja powołuje europejski 
komitet właściwych organów w celu 
ułatwiania koordynacji i konwergencji 
praktyk regulacyjnych i nadzorczych oraz 
monitorowania działań właściwych 
organów krajowych.

skreśla się

Or. es

Poprawka 762
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 18 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Komisja powołuje europejski 
komitet właściwych organów w celu 
ułatwiania koordynacji i konwergencji 
praktyk regulacyjnych i nadzorczych oraz 
monitorowania działań właściwych 

1. Komisja powołuje europejski 
komitet właściwych organów w celu 
ułatwiania koordynacji, wymiany 
informacji i konwergencji praktyk 
regulacyjnych, dochodzeniowych 
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organów krajowych. i nadzorczych oraz monitorowania działań 
właściwych organów krajowych. W razie 
potrzeby, w tym do celów dochodzenia, 
właściwe organy krajowe współpracują, 
aby egzekwować obowiązki określone 
w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 763
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, József Szájer

Projekt rezolucji
Artykuł 18 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Komisja powołuje europejski 
komitet właściwych organów w celu 
ułatwiania koordynacji i konwergencji 
praktyk regulacyjnych i nadzorczych oraz 
monitorowania działań właściwych 
organów krajowych.

1. Komisja powołuje europejską sieć 
właściwych organów ds. należytej 
staranności w celu zapewnienia, wraz z 
właściwymi organami krajowymi, o 
których mowa w art. 14, koordynacji i 
konwergencji praktyk regulacyjnych i 
nadzorczych oraz monitorowania działań 
właściwych organów krajowych.

Or. en

Poprawka 764
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 18 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Komisja powołuje europejski 
komitet właściwych organów w celu 
ułatwiania koordynacji i konwergencji 
praktyk regulacyjnych i nadzorczych oraz 
monitorowania działań właściwych 
organów krajowych.

1. Komisja powołuje europejski 
komitet właściwych organów w celu 
ułatwiania koordynacji i konwergencji 
praktyk regulacyjnych, dochodzeniowych 
i nadzorczych, a także wymiany wymiany 
informacji na ich temat oraz 
monitorowania działań właściwych 
organów krajowych.
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Or. en

Poprawka 765
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Artykuł 18 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Komisja powołuje europejski 
komitet właściwych organów w celu 
ułatwiania koordynacji i konwergencji 
praktyk regulacyjnych i nadzorczych oraz 
monitorowania działań właściwych 
organów krajowych.

1. Komisja ułatwia koordynację i 
konwergencję praktyk regulacyjnych i 
nadzorczych oraz monitorowanie działań 
właściwych organów krajowych.

Or. fr

Poprawka 766
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Projekt rezolucji
Artykuł 18 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Komisja – wspierana przez 
Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, Europejską Agencję 
Ochrony Środowiska oraz Europejską 
Agencję ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – publikuje tablicę 
wyników w zakresie należytej staranności 
w oparciu o informacje przekazywane 
przez właściwe organy krajowe i we 
współpracy z innymi ekspertami z sektora 
publicznego i z zainteresowanymi 
stronami.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 767
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 18 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Komisja – wspierana przez 
Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, Europejską Agencję Ochrony 
Środowiska oraz Europejską Agencję ds. 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 
publikuje tablicę wyników w zakresie 
należytej staranności w oparciu o 
informacje przekazywane przez właściwe 
organy krajowe i we współpracy z innymi 
ekspertami z sektora publicznego i z 
zainteresowanymi stronami.

2. Europejski komitet – wspierany 
przez Komisję Europejską, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, 
Europejską Agencję Ochrony Środowiska 
oraz Europejską Agencję ds. Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw – publikuje 
tablicę wyników w zakresie należytej 
staranności w oparciu o informacje 
przekazywane przez właściwe organy 
krajowe i we współpracy z innymi 
ekspertami z sektora publicznego i z 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Poprawka 768
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 18 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Komisja – wspierana przez Agencję 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
Europejską Agencję Ochrony Środowiska 
oraz Europejską Agencję ds. Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw – publikuje 
tablicę wyników w zakresie należytej 
staranności w oparciu o informacje 
przekazywane przez właściwe organy 
krajowe i we współpracy z innymi 
ekspertami z sektora publicznego i z 
zainteresowanymi stronami.

2. Komisja – wspierana przez Agencję 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
oraz Europejską Agencję ds. Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw – publikuje 
tablicę wyników w zakresie należytej 
staranności w oparciu o informacje 
przekazywane przez właściwe organy 
krajowe i we współpracy z innymi 
ekspertami z sektora publicznego i z 
zainteresowanymi stronami.

Or. es



AM\1215359PL.docx 87/115 PE658.906v01-00

PL

Poprawka 769
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. Komisja wspiera przedsiębiorstwa 
w gromadzeniu informacji 
i identyfikowaniu zagrożeń przez 
zbieranie i publikowanie dostępnych 
danych handlowych i celnych dotyczących 
pochodzenia surowców oraz produktów 
pośrednich i gotowych.

Or. en

Poprawka 770
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. Komisja wspiera przedsiębiorstwa 
w gromadzeniu informacji 
i identyfikowaniu zagrożeń przez 
zbieranie i publikowanie dostępnych 
danych handlowych i celnych dotyczących 
pochodzenia surowców oraz produktów 
pośrednich i gotowych.

Or. en

Poprawka 771
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 18 – ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. Komisja wspiera przedsiębiorstwa 



PE658.906v01-00 88/115 AM\1215359PL.docx

PL

w identyfikowaniu ryzyka przez 
publikowanie informacji na temat 
zagrożeń dla praw człowieka, środowiska 
lub dobrych rządów związanych z 
określonymi obszarami geograficznymi, 
sektorami i podsektorami oraz 
produktami.

Or. en

Poprawka 772
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 18 – ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. Komisja wspiera przedsiębiorstwa 
w identyfikowaniu ryzyka przez 
publikowanie informacji na temat 
zagrożeń dla praw człowieka, środowiska 
lub dobrych rządów związanych z 
określonymi obszarami geograficznymi, 
sektorami i podsektorami oraz 
produktami.

Or. en

Poprawka 773
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 18 – punkt 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. Komisja wspiera dostęp do 
środków zaradczych dla osób dotkniętych 
negatywnymi skutkami związanymi z 
działalnością gospodarczą przez 
utworzenie funduszu na pokrycie kosztów 
postępowań w sprawach dotyczących 
roszczeń cywilnych związanych z 
działalnością gospodarczą z tytułu 
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naruszeń praw człowieka w łańcuchu 
wartości w zakresie objętym dyrektywą 
xxx/xxxx w sprawie należytej staranności 
i odpowiedzialności przedsiębiorstw. 
Fundusz może być częściowo zasilany z 
grzywien nakładanych na podstawie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 774
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 18 – punkt 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. Komisja wspiera dostęp do 
środków zaradczych dla osób dotkniętych 
negatywnymi skutkami związanymi z 
działalnością gospodarczą przez 
utworzenie funduszu na pokrycie kosztów 
postępowań w sprawach dotyczących 
roszczeń cywilnych związanych z 
działalnością gospodarczą z tytułu 
naruszeń praw człowieka w łańcuchu 
wartości w zakresie objętym dyrektywą 
xxx/xxxx w sprawie należytej staranności 
i odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 775
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

Projekt rezolucji
Artykuł 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 18a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
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1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych 
podlega warunkom określonym 
w niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat 
od dnia ... [data wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia].
3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 3, może zostać odwołane 
w dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu unieważnia przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność 
jakichkolwiek już obowiązujących aktów 
delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. 5. Niezwłocznie po 
przyjęciu aktu delegowanego Komisja 
przekazuje go równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie trzech 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o trzy miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en
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Poprawka 776
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Artykuł 19 – tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Sankcje (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 777
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, 
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Artykuł 19 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie przewidują 
sankcje mające zastosowanie w przypadku 
naruszenia przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
oraz podejmują wszelkie niezbędne środki 
w celu zapewnienia ich wykonania. 
Przewidziane sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

1. Państwa członkowskie przewidują 
sankcje administracyjne mające 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów krajowych przyjętych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą oraz podejmują 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia ich wykonania. Przewidziane 
sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

Właściwe organy krajowe mogą nakładać 
grzywny do wysokości maksymalnie 4 % 
obrotu przedsiębiorstwa, wykluczać 
przedsiębiorstwa czasowo albo na czas 
nieokreślony z zamówień publicznych, 
pomocy państwa, programów wsparcia 
publicznego, w tym programów opartych 
na agencjach kredytów eksportowych 
i pożyczkach, zajmować towary i stosować 
inne odpowiednie sankcje 
administracyjne.

Or. en
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Poprawka 778
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Artykuł 19 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie przewidują 
sankcje mające zastosowanie w przypadku 
naruszenia przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
oraz podejmują wszelkie niezbędne środki 
w celu zapewnienia ich wykonania. 
Przewidziane sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

1. Państwa członkowskie przewidują 
sankcje mające zastosowanie w przypadku 
naruszenia przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
oraz podejmują wszelkie niezbędne środki 
w celu zapewnienia ich wykonania. 
Przewidziane sankcje muszą uwzględniać 
powagę i powtarzający się charakter 
popełnionych naruszeń oraz muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Or. en

Poprawka 779
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Artykuł 19 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie przewidują 
sankcje mające zastosowanie w przypadku 
naruszenia przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
oraz podejmują wszelkie niezbędne środki 
w celu zapewnienia ich wykonania. 
Przewidziane sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

1. Państwa członkowskie przewidują 
prawne konsekwencje mające 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów krajowych przyjętych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą oraz podejmują 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia ich wykonania. Prawne 
konsekwencje muszą być stosowane we 
właściwych przypadkach oraz muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Or. en
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Poprawka 780
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Artykuł 19 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie przewidują 
sankcje mające zastosowanie w przypadku 
naruszenia przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
oraz podejmują wszelkie niezbędne środki 
w celu zapewnienia ich wykonania. 
Przewidziane sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

1. Państwa członkowskie przewidują 
proporcjonalne sankcje mające 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów krajowych przyjętych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą oraz podejmują 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia ich wykonania.

Or. en

Poprawka 781
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 19 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby powtarzające się 
przypadki naruszania przez 
przedsiębiorstwo przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
stanowiło przestępstwo, jeżeli popełniono 
je umyślnie lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa. Państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki, aby 
zagwarantować, że przestępstwa te 
podlegają skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym sankcjom karnym.

skreśla się

Or. es

Poprawka 782
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara
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Projekt rezolucji
Artykuł 19 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby powtarzające się 
przypadki naruszania przez 
przedsiębiorstwo przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
stanowiło przestępstwo, jeżeli popełniono 
je umyślnie lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa. Państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki, aby 
zagwarantować, że przestępstwa te 
podlegają skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym sankcjom karnym.

skreśla się

Or. en

Poprawka 783
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Projekt rezolucji
Artykuł 19 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby powtarzające się 
przypadki naruszania przez 
przedsiębiorstwo przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
stanowiło przestępstwo, jeżeli popełniono 
je umyślnie lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa. Państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki, aby 
zagwarantować, że przestępstwa te 
podlegają skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym sankcjom karnym.

skreśla się

Or. en

Poprawka 784
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Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 19 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby powtarzające się 
przypadki naruszania przez 
przedsiębiorstwo przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
stanowiło przestępstwo, jeżeli popełniono 
je umyślnie lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa. Państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki, aby 
zagwarantować, że przestępstwa te 
podlegają skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym sankcjom karnym.

2. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby powtarzające się 
przypadki naruszania przez 
przedsiębiorstwo przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
stanowiły przestępstwo, jeżeli popełniono 
je umyślnie lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa. Państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki, aby 
zagwarantować, że przestępstwa te 
podlegają skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym sankcjom karnym.

Innymi karami mogą być między innymi 
grzywny, zajęcie produktów, wykluczenie z 
przetargów publicznych, wykluczenie z 
państwowych programów pomocy 
(agencje kredytów eksportowych, 
pożyczki).

Or. de

Poprawka 785
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, 
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Artykuł 19 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby powtarzające się 
przypadki naruszania przez 
przedsiębiorstwo przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
stanowiło przestępstwo, jeżeli popełniono 
je umyślnie lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa. Państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki, aby 

2. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby poważne naruszenie 
przez przedsiębiorstwo przepisów 
krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą stanowiło przestępstwo, 
w szczególności jeżeli popełniono je 
umyślnie lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa. Państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki, aby 
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zagwarantować, że przestępstwa te 
podlegają skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym sankcjom karnym.

zagwarantować, że przestępstwa te 
podlegają skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym sankcjom karnym.

Or. en

Poprawka 786
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 20 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Fakt, że przedsiębiorstwo przeprowadziło 
badanie due diligence zgodnie z 
wymogami określonymi w niniejszej 
dyrektywie, nie zwalnia go z 
odpowiedzialności cywilnej, którą może 
ponieść zgodnie z prawem krajowym.

skreśla się

Or. en

Poprawka 787
Lara Wolters, Raphaël Glucksmann, Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 20 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Fakt, że przedsiębiorstwo przeprowadziło 
badanie due diligence zgodnie z 
wymogami określonymi w niniejszej 
dyrektywie, nie zwalnia go z 
odpowiedzialności cywilnej, którą może 
ponieść zgodnie z prawem krajowym.

1. Fakt, że przedsiębiorstwo 
przeprowadziło badanie due diligence 
zgodnie z wymogami określonymi w 
niniejszej dyrektywie, nie zwalnia go z 
odpowiedzialności cywilnej, którą może 
ponieść zgodnie z prawem krajowym.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość pociągnięcia przedsiębiorstw 
do odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone przez podmioty znajdujące się 
pod ich kontrolą, jeżeli w ramach 
prowadzonej działalności dopuściły się 
one naruszeń powszechnie uznawanych 
praw człowieka lub międzynarodowych 
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norm ochrony środowiska.
3. Przedsiębiorstwa nie są jednak 
pociągane do odpowiedzialności, jeżeli są 
w stanie udowodnić, że dołożyły wszelkich 
starań, aby uniknąć szkody, lub że szkoda 
wystąpiłaby nawet w przypadku dołożenia 
wszelkich starań.
4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
ich systemy odpowiedzialności cywilnej 
przewidywały rozsądne terminy 
przedawnienia.

Or. en

Poprawka 788
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 20 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Fakt, że przedsiębiorstwo przeprowadziło 
badanie due diligence zgodnie z 
wymogami określonymi w niniejszej 
dyrektywie, nie zwalnia go z 
odpowiedzialności cywilnej, którą może 
ponieść zgodnie z prawem krajowym.

Fakt, że przedsiębiorstwo przeprowadziło 
badanie due diligence zgodnie z 
wymogami określonymi w niniejszej 
dyrektywie, zwalnia go z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności cywilnej, którą może 
ponieść zgodnie z prawem krajowym.

Or. es

Poprawka 789
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 20 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Fakt, że przedsiębiorstwo przeprowadziło 
badanie due diligence zgodnie z 
wymogami określonymi w niniejszej 
dyrektywie, nie zwalnia go z 
odpowiedzialności cywilnej, którą może 

Fakt, że przedsiębiorstwo wypełnia 
obowiązki dotyczące należytej staranności, 
nie zwalnia go z innych mających 
zastosowanie ram odpowiedzialności, w 
tym ram odpowiedzialności za 
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ponieść zgodnie z prawem krajowym. podwykonawstwo lub łańcuch dostaw.

Or. en

Poprawka 790
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Artykuł 20 – akapit 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie wykorzystują 
istniejące systemy odpowiedzialności lub, 
w razie konieczności, wprowadzają dalsze 
przepisy w celu zapewnienia możliwości 
pociągnięcia przedsiębiorstw do 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
przez przedsiębiorstwa znajdujące się pod 
ich kontrolą, jeżeli w ramach prowadzonej 
działalności dopuściły się one naruszeń 
powszechnie uznawanych praw człowieka 
lub międzynarodowych norm ochrony 
środowiska. Przedsiębiorstw nie pociąga 
się jednak do odpowiedzialności, jeżeli są 
w stanie udowodnić, że dołożyły wszelkich 
starań, aby uniknąć straty lub szkody, 
zgodnie z obowiązkami i zasadami 
określonymi w niniejszej dyrektywie lub że 
szkoda wystąpiłaby pomimo dołożenia 
wszelkich starań. Wprowadzając systemy 
odpowiedzialności, państwa członkowskie 
rozważają przyjęcie odpowiednich 
terminów przedawnienia i wprowadzenie 
zasady „przegrywający płaci”.

Or. en

Poprawka 791
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Artykuł 20 – akapit 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Niniejszy artykuł nie wpływa na 
obowiązek dochowania należytej 
staranności przez przedsiębiorstwa i 
przepisy dotyczące odpowiedzialności 
prawnej, które są ustanowione w innych 
ramach prawnych na szczeblu 
międzynarodowym, europejskim lub 
krajowym. Niniejszy artykuł nie wpływa 
również na przepisy dotyczące 
odpowiedzialności prawnej 
przedsiębiorstw za negatywne skutki i 
naruszenia praw człowieka, które to 
przepisy są ustanowione w innych ramach 
prawnych na szczeblu międzynarodowym, 
europejskim lub krajowym, także w 
odniesieniu do ich łańcuchów dostaw i 
podwykonawstwa. Przepisy niniejszej 
dyrektywy nie wpływają na inne 
utworzone na szczeblu krajowym, 
europejskim i międzynarodowym ramy 
odpowiedzialności prawnej przy 
udzielaniu podzleceń i w łańcuchu 
dostaw.

Or. de

Poprawka 792
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 20 – akapit 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bieg przedawnienia nie może rozpoczynać 
się, zanim ustało zagrożenie dla praw 
człowieka lub środowiska, a powód wie o 
zagrożeniu i o fakcie, że spowodowało ono 
szkodę lub przyczyniło się do niej, oraz o 
tym, które przedsiębiorstwo jest 
potencjalnie odpowiedzialne, lub można 
racjonalnie oczekiwać, że taka wiedza jest 
mu znana.
Państwa członkowskie zapewniają 
zawieszenie albo, w zależności od prawa 
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krajowego, przerwanie biegu 
przedawnienia, jeżeli właściwy organ 
podejmuje działania w celu zbadania 
skutków dla praw człowieka lub 
środowiska, których dotyczy roszczenie z 
tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Or. en

Poprawka 793
Manon Aubry, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, 
Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Artykuł 20 – akapit 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa ponosiły 
odpowiedzialność za naprawienie szkód 
wynikających z negatywnych skutków dla 
praw człowieka, środowiska i zarządzania, 
które te przedsiębiorstwa lub podmioty 
obecnie lub potencjalnie przez nie 
kontrolowane bądź powiązane z nimi 
przez relacje biznesowe spowodowały lub 
do wystąpienia których przyczyniły się 
przez działanie lub zaniechanie, chyba że 
przedsiębiorstwo może udowodnić, że 
działało z należytą starannością.

Or. en

Poprawka 794
Manon Aubry, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, 
Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Artykuł 20 – akapit 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Sądy państw członkowskich przyjmują 
dowody prima facie, że podmiot jest lub 
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może być kontrolowany przez 
przedsiębiorstwo oraz że istnieje związek 
przyczynowy między zaniechaniem przez 
przedsiębiorstwo działania z należytą 
starannością a wystąpieniem szkody, 
chyba że przedsiębiorstwo może 
przedstawić dowody wskazujące na inny 
stan rzeczy.

Or. en

Poprawka 795
Manon Aubry, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, 
Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Artykuł 20 – akapit 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia dotyczący 
wnoszenia roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wynikające z negatywnych skutków dla 
praw człowieka i środowiska nie był 
krótszy niż pięć lat.

Or. en

Poprawka 796
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 20 – akapit 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bieg przedawnienia nie może rozpoczynać 
się, zanim ustało zagrożenie dla praw 
człowieka lub środowiska, a powód wie o 
zagrożeniu i o fakcie, że spowodowało ono 
szkodę lub przyczyniło się do niej, oraz o 
tym, które przedsiębiorstwo jest 
potencjalnie odpowiedzialne, lub można 
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racjonalnie oczekiwać, że taka wiedza jest 
mu znana.

Or. en

Poprawka 797
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 20 – akapit 1 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
zawieszenie albo, w zależności od prawa 
krajowego, przerwanie biegu 
przedawnienia, gdy właściwy organ 
prowadzi dochodzenie w sprawie skutków 
dla praw człowieka lub środowiska, 
których dotyczy roszczenie z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej.

Or. en

Poprawka 798
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 20 – akapit 1 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa ponosiły 
odpowiedzialność cywilną za szkody 
wynikające ze skutków dla praw 
człowieka, środowiska i zarządzania, które 
te przedsiębiorstwa lub podmioty obecnie 
lub potencjalnie przez nie kontrolowane 
bądź powiązane z nimi przez relacje 
biznesowe spowodowały lub do 
wystąpienia których przyczyniły się przez 
działanie lub zaniechanie, chyba że 
przedsiębiorstwo może udowodnić, że 
działało z należytą starannością i podjęło 
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wszelkie racjonalne działania w celu 
zapobiegnięcia takiej szkodzie.

Or. en

Poprawka 799
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 20 – akapit 1 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa ponosiły 
odpowiedzialność za szkody wynikające ze 
skutków dla praw człowieka, środowiska 
i zarządzania, które te przedsiębiorstwa 
lub podmioty obecnie lub potencjalnie 
przez nie kontrolowane bądź powiązane z 
nimi przez relacje biznesowe spowodowały 
lub do wystąpienia których przyczyniły się 
przez działanie lub zaniechanie, chyba że 
przedsiębiorstwo może udowodnić, że 
działało z należytą starannością i podjęło 
wszelkie racjonalne działania w celu 
zapobiegnięcia takiej szkodzie.

Or. en

Poprawka 800
Manon Aubry, Heidi Hautala, Maria Arena, Anna Cavazzini, Raphaël Glucksmann, 
Helmut Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Artykuł 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 20a
Prawo prywatne międzynarodowe

Państwa członkowskie zapewniają, by 
odpowiednie przepisy niniejszej dyrektywy 
były przepisami wymuszającymi swoje 
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zastosowanie zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (WE) nr 864/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa 
właściwego dla zobowiązań 
pozaumownych („Rzym II”).

Or. en

Poprawka 801
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. Przepisy dotyczące przejrzystości 
wchodzą w życie wyłącznie pod 
warunkiem, że państwa członkowskie 
przywróciły do odpowiednich poziomów 
wskaźniki gospodarcze, takie jak wskaźnik 
zatrudnienia, produktu krajowego brutto i 
konsumpcji krajowej.

Or. es

Poprawka 802
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 2

Projekt rezolucji Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Poprawka 803
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część 2

Projekt rezolucji Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Poprawka 804
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – akapit 8 – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. niniejsze rozporządzenie 
wprowadza ponadto nowy art. 26a 
obejmujący forum necessitatis, który 
należy uzależnić od dwóch elementów, a 
mianowicie ryzyka odmowy 
sprawiedliwości w państwie trzecim, w 
którym doszło do naruszenia praw 
człowieka, oraz wystarczająco ścisłego 
związku z danym państwem 
członkowskim; tego rodzaju przepis 
istnieje już w prawie UE, na przykład w 
art. 11 rozporządzenia nr 650/2012 w 
sprawie dziedziczenia oraz w art. 7 
rozporządzenia 4/2009 w sprawie 
zobowiązań alimentacyjnych; w drodze 
wyjątku nowy przepis przyznaje 
jurysdykcję sądom państw członkowskich, 
choć sądy te nie mają jurysdykcji na mocy 
jakiegokolwiek innego przepisu 
rozporządzenia (UE) nr 1215/2012, do 
orzekania w sprawie związanych z 
działalnością gospodarczą roszczeń 
cywilnych dotyczących naruszeń praw 
człowieka wnoszonych przeciwko 
przedsiębiorstwom mającym siedzibę w 
państwach trzecich, lecz znajdującym się 
w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa UE, 
pod warunkiem że postępowania nie 
można w rozsądny sposób wszcząć ani 
przeprowadzić lub nie byłoby ono możliwe 

skreśla się
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w tym państwie trzecim, z którym sprawa 
jest ściśle związana; przepis ten wymaga 
ponadto, aby roszczenie miało 
wystarczający związek z państwem 
członkowskim sądu, przed którym 
wytoczono powództwo;

Or. fr

Poprawka 805
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 2 – akapit 8 – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. niniejsze rozporządzenie 
wprowadza ponadto nowy art. 26a 
obejmujący forum necessitatis, który 
należy uzależnić od dwóch elementów, a 
mianowicie ryzyka odmowy 
sprawiedliwości w państwie trzecim, w 
którym doszło do naruszenia praw 
człowieka, oraz wystarczająco ścisłego 
związku z danym państwem 
członkowskim; tego rodzaju przepis 
istnieje już w prawie UE, na przykład w 
art. 11 rozporządzenia nr 650/2012 w 
sprawie dziedziczenia oraz w art. 7 
rozporządzenia 4/2009 w sprawie 
zobowiązań alimentacyjnych; w drodze 
wyjątku nowy przepis przyznaje 
jurysdykcję sądom państw członkowskich, 
choć sądy te nie mają jurysdykcji na mocy 
jakiegokolwiek innego przepisu 
rozporządzenia (UE) nr 1215/2012, do 
orzekania w sprawie związanych z 
działalnością gospodarczą roszczeń 
cywilnych dotyczących naruszeń praw 
człowieka wnoszonych przeciwko 
przedsiębiorstwom mającym siedzibę w 
państwach trzecich, lecz znajdującym się 
w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa UE, 
pod warunkiem że postępowania nie 
można w rozsądny sposób wszcząć ani 
przeprowadzić lub nie byłoby ono możliwe 

6. niniejsze rozporządzenie 
wprowadza ponadto nowy art. 26a 
obejmujący forum necessitatis, który 
należy uzależnić od dwóch elementów, a 
mianowicie rzeczywistej i potwierdzonej 
odmowy sprawiedliwości w państwie 
trzecim, w którym doszło do naruszenia 
praw człowieka, oraz wystarczająco 
ścisłego związku z danym państwem 
członkowskim;
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w tym państwie trzecim, z którym sprawa 
jest ściśle związana; przepis ten wymaga 
ponadto, aby roszczenie miało 
wystarczający związek z państwem 
członkowskim sądu, przed którym 
wytoczono powództwo;

Or. es

Poprawka 806
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 2 – akapit 11 – punkt 1 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5) W sprawach dotyczących 
cywilnych roszczeń związanych z 
działalnością gospodarczą z tytułu 
naruszeń praw człowieka w łańcuchu 
wartości objętych zakresem dyrektywy 
xxx/xxxx w sprawie należytej staranności i 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
przedsiębiorstwo mające siedzibę w 
państwie członkowskim można również 
pozwać w państwie członkowskim, w 
którym ma siedzibę lub w którym 
prowadzi działalność, jeżeli szkodę 
wyrządzoną w państwie trzecim można 
przypisać spółce zależnej lub innemu 
przedsiębiorstwu, z którym spółka 
dominująca utrzymuje stosunki handlowe 
w rozumieniu art. 3 dyrektywy xxx/xxxx w 
sprawie należytej staranności i 
odpowiedzialności przedsiębiorstw.

5) W sprawach dotyczących 
cywilnych roszczeń związanych z 
działalnością gospodarczą z tytułu 
naruszeń praw podstawowych objętych 
zakresem dyrektywy xxx/xxxx w sprawie 
należytej staranności i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw stosuje się przepisy 
proceduralne obowiązujące w danym 
państwie członkowskim. W przypadku 
braku mającego zastosowanie przepisu 
stosuje się przepisy z jurysdykcji miejsca, 
w którym doszło do szkody.

Or. es

Poprawka 807
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Załącznik I – część I – akapit 11 – punkt 2
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Projekt rezolucji Poprawka

(2) Dodaje się nowy art. 26a w 
brzmieniu:

skreśla się

Artykuł 26a
W odniesieniu do związanych z 
działalnością gospodarczą roszczeń 
cywilnych dotyczących naruszeń praw 
człowieka w łańcuchu wartości 
przedsiębiorstwa mającego siedzibę w 
Unii lub prowadzącego działalność w 
Unii, objętych zakresem dyrektywy 
xxx/xxxx w sprawie należytej staranności 
przedsiębiorstw i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, w przypadku gdy żaden 
sąd państwa członkowskiego nie ma 
jurysdykcji na mocy niniejszego 
rozporządzenia, sądy państwa 
członkowskiego mogą w drodze wyjątku 
orzekać w tej sprawie, jeżeli wymaga tego 
prawo do rzetelnego procesu sądowego 
lub prawo dostępu do sprawiedliwości, w 
szczególności: a) jeśli postępowania nie 
można we właściwy sposób wszcząć ani 
przeprowadzić lub nie jest ono możliwe w 
państwie trzecim, z którym sprawa jest 
ściśle związana, lub (b) jeżeli orzeczenie w 
sprawie roszczenia wydane w państwie 
trzecim nie zostałoby uznane i wykonane 
w państwie członkowskim sądu, w którym 
zawisło powództwo na mocy prawa tego 
państwa, a takie uznanie oraz wykonanie 
jest konieczne do zagwarantowania 
realizacji praw powoda, oraz sprawa ma 
wystarczający związek z państwem 
członkowskim sądu, przed którym 
wytoczono powództwo.

Or. fr

Poprawka 808
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 2 – akapit 11 – punkt 2 –  akapit 2
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Projekt rezolucji Poprawka

W odniesieniu do związanych z 
działalnością gospodarczą roszczeń 
cywilnych dotyczących naruszeń praw 
człowieka w łańcuchu wartości 
przedsiębiorstwa mającego siedzibę w Unii 
lub prowadzącego działalność w Unii, 
objętych zakresem dyrektywy xxx/xxxx w 
sprawie należytej staranności 
przedsiębiorstw i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, w przypadku gdy żaden 
sąd państwa członkowskiego nie ma 
jurysdykcji na mocy niniejszego 
rozporządzenia, sądy państwa 
członkowskiego mogą w drodze wyjątku 
orzekać w tej sprawie, jeżeli wymaga tego 
prawo do rzetelnego procesu sądowego 
lub prawo dostępu do sprawiedliwości, w 
szczególności: a) jeśli postępowania nie 
można we właściwy sposób wszcząć ani 
przeprowadzić lub nie jest ono możliwe w 
państwie trzecim, z którym sprawa jest 
ściśle związana, lub b) jeżeli orzeczenie w 
sprawie roszczenia wydane w państwie 
trzecim nie zostałoby uznane i wykonane 
w państwie członkowskim sądu, w którym 
zawisło powództwo na mocy prawa tego 
państwa, a takie uznanie oraz wykonanie 
jest konieczne do zagwarantowania 
realizacji praw powoda, oraz sprawa ma 
wystarczający związek z państwem 
członkowskim sądu, przed którym 
wytoczono powództwo.

W odniesieniu do związanych z 
działalnością gospodarczą roszczeń 
cywilnych dotyczących naruszeń praw 
podstawowych przedsiębiorstwa mającego 
siedzibę w Unii lub prowadzącego 
działalność w Unii, objętych zakresem 
dyrektywy xxx/xxxx w sprawie należytej 
staranności przedsiębiorstw i 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, stosuje 
się przepisy proceduralne obowiązujące w 
danym państwie członkowskim. W 
przypadku braku mającego zastosowanie 
przepisu stosuje się przepisy z jurysdykcji 
miejsca, w którym doszło do szkody.

Or. es

Poprawka 809
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 3

Projekt rezolucji Poprawka

[...] skreśla się
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Or. en

Poprawka 810
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 3

Projekt rezolucji Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Poprawka 811
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – część 3 – akapit 9

Projekt rezolucji Poprawka

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE 
ROZPORZĄDZENIE:

skreśla się

Or. es

Poprawka 812
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – część 3 – akapit 10

Projekt rezolucji Poprawka

zmiana rozporządzenia (WE) nr 864/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa 
właściwego dla zobowiązań 
pozaumownych (Rzym II)

skreśla się

Or. es
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Poprawka 813
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 23

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 23 skreśla się
W rozporządzeniu (UE) nr 864/2007 
wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 6a
Związane z działalnością gospodarczą 
roszczenia dotyczące naruszeń praw 
człowieka
W kontekście związanych z działalnością 
gospodarczą roszczeń cywilnych 
dotyczących naruszeń praw człowieka w 
łańcuchu wartości przedsiębiorstwa 
mającego siedzibę w państwie 
członkowskim Unii lub prowadzącego 
działalność w Unii, objętych zakresem 
dyrektywy xxx/xxxx w sprawie należytej 
staranności i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, prawem właściwym dla 
zobowiązania pozaumownego 
wynikającego z poniesionej szkody jest 
prawo określone zgodnie z art. 4 ust. 1, 
chyba że osoba ubiegająca się o 
odszkodowanie za poniesioną szkodę 
wybierze jako podstawę swojego 
roszczenia prawo państwa, w którym 
miało miejsce zdarzenie powodujące 
szkodę, lub prawo państwa, w którym 
spółka dominująca ma siedzibę, lub – 
jeżeli nie ma ona siedziby w państwie 
członkowskim – prawo państwa, w którym 
prowadzi działalność.

Or. es

Poprawka 814



PE658.906v01-00 112/115 AM\1215359PL.docx

PL

Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 23 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

W rozporządzeniu (UE) nr 864/2007 
wprowadza się następujące zmiany:

skreśla się

1) dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 6a
Związane z działalnością gospodarczą 
roszczenia dotyczące naruszeń praw 
człowieka
W kontekście związanych z działalnością 
gospodarczą roszczeń cywilnych 
dotyczących naruszeń praw człowieka w 
łańcuchu wartości przedsiębiorstwa 
mającego siedzibę w państwie 
członkowskim Unii lub prowadzącego 
działalność w Unii, objętych zakresem 
dyrektywy xxx/xxxx w sprawie należytej 
staranności i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, prawem właściwym dla 
zobowiązania pozaumownego 
wynikającego z poniesionej szkody jest 
prawo określone zgodnie z art. 4 ust. 1, 
chyba że osoba ubiegająca się o 
odszkodowanie za poniesioną szkodę 
wybierze jako podstawę swojego 
roszczenia prawo państwa, w którym 
miało miejsce zdarzenie powodujące 
szkodę, lub prawo państwa, w którym 
spółka dominująca ma siedzibę, lub – 
jeżeli nie ma ona siedziby w państwie 
członkowskim – prawo państwa, w którym 
prowadzi działalność.

Or. es

Poprawka 815
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 23 – akapit 1 – punkt 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1) dodaje się artykuł w brzmieniu: skreśla się
Artykuł 6a
Związane z działalnością gospodarczą 
roszczenia dotyczące naruszeń praw 
człowieka
W kontekście związanych z działalnością 
gospodarczą roszczeń cywilnych 
dotyczących naruszeń praw człowieka w 
łańcuchu wartości przedsiębiorstwa 
mającego siedzibę w państwie 
członkowskim Unii lub prowadzącego 
działalność w Unii, objętych zakresem 
dyrektywy xxx/xxxx w sprawie należytej 
staranności i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, prawem właściwym dla 
zobowiązania pozaumownego 
wynikającego z poniesionej szkody jest 
prawo określone zgodnie z art. 4 ust. 1, 
chyba że osoba ubiegająca się o 
odszkodowanie za poniesioną szkodę 
wybierze jako podstawę swojego 
roszczenia prawo państwa, w którym 
miało miejsce zdarzenie powodujące 
szkodę, lub prawo państwa, w którym 
spółka dominująca ma siedzibę, lub – 
jeżeli nie ma ona siedziby w państwie 
członkowskim – prawo państwa, w którym 
prowadzi działalność.

Or. es

Poprawka 816
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 23 – akapit 1 – punkt 1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 6a skreśla się

Or. es
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Poprawka 817
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 23 – akapit 1 – punkt 1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Związane z działalnością gospodarczą 
roszczenia dotyczące naruszeń praw 
człowieka

skreśla się

Or. es

Poprawka 818
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Artykuł 23 – akapit 1 – punkt 1 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

W kontekście związanych z działalnością 
gospodarczą roszczeń cywilnych 
dotyczących naruszeń praw człowieka w 
łańcuchu wartości przedsiębiorstwa 
mającego siedzibę w państwie 
członkowskim Unii lub prowadzącego 
działalność w Unii, objętych zakresem 
dyrektywy xxx/xxxx w sprawie należytej 
staranności i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, prawem właściwym dla 
zobowiązania pozaumownego 
wynikającego z poniesionej szkody jest 
prawo określone zgodnie z art. 4 ust. 1, 
chyba że osoba ubiegająca się o 
odszkodowanie za poniesioną szkodę 
wybierze jako podstawę swojego 
roszczenia prawo państwa, w którym 
miało miejsce zdarzenie powodujące 
szkodę, lub prawo państwa, w którym 
spółka dominująca ma siedzibę, lub – 
jeżeli nie ma ona siedziby w państwie 
członkowskim – prawo państwa, w którym 
prowadzi działalność.

skreśla się
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Or. es


