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Pozmeňujúci návrh 15/rev
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss
v mene poslaneckého klubu PPE
Sajjad Karim
v mene skupiny ECR
Cecilia Wikström
v mene skupiny ALDE

Správa A8-0158/2015
Sergio Gaetano Cofferati
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení
KOM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD).

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2007/36/ES
Článok 3i – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
zastupujúci poradcovia prijali a vykonávali 
primerané opatrenia na zaručenie toho, že 
sú ich odporúčania o hlasovaní presné 
a spoľahlivé na základe dôkladnej 
analýzy všetkých informácií, ktoré majú 
k dispozícii.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
zastupujúci poradcovia zverejnili 
informáciu o kódexe správania, ktorý 
uplatňujú, a podávali o správy o jeho 
uplatňovaní.  Ak sa odchýlia od 
niektorého z odporúčaní kódexu, oznámia 
to, vysvetlia dôvody takého postupu a 
uvedú všetky prijaté alternatívne 
opatrenia.
Ak sa zastupujúci poradcovia rozhodnú, 
že nebudú uplatňovať kódex správania, 
toto svoje rozhodnutie zdôvodnia.
Tieto informácie spolu s odkazom na 
kódex správania, ktorý uplatňujú, budú 
zverejnené na webovej lokalite 
zastupujúcich poradcov.

2. Zastupujúci poradcovia na ročnom 
základe zverejnia všetky nasledujúce 
informácie súvisiace s vypracúvaním 
svojich odporúčaní o hlasovaní:

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
zastupujúci poradcovia na ročnom základe 
zverejňovali všetky nasledujúce informácie 
súvisiace s vypracúvaním svojich 
odporúčaní o hlasovaní:

a) základné vlastnosti metodík a modelov, 
ktoré uplatňujú;

a) základné vlastnosti metodík a modelov, 
ktoré uplatňujú;

b) hlavné zdroje informácií, ktoré 
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používajú;
c) či, a ak áno, ako zohľadňujú podmienky 
na vnútroštátnom trhu, právne a regulačné 
podmienky;

c) či, a ak áno, ako zohľadňujú podmienky 
na vnútroštátnom trhu, právne a regulačné 
podmienky;

d) či vedú dialógy so spoločnosťami, ktoré 
sú predmetom ich odporúčaní o hlasovaní, 
a ak áno, ich rozsah a povahu;

d) či vedú dialógy so spoločnosťami, ktoré 
sú predmetom ich odporúčaní o hlasovaní, 
a ak áno, ich rozsah a povahu;

e) celkový počet zamestnancov zapojených 
do prípravy odporúčaní o hlasovaní;
f) celkový počet odporúčaní o hlasovaní 
poskytnutých minulý rok.
Uvedené informácie sa uverejnia na ich 
webovej lokalite a zostanú k dispozícii 
najmenej tri roky odo dňa ich uverejnenia.

Uvedené informácie sa uverejnia na ich 
webovej lokalite a zostanú k dispozícii 
najmenej tri roky odo dňa ich uverejnenia. 
Ak sa tieto informácie už zverejňujú na 
základe odseku 1, ich zverejnenie na 
základe tohto odseku sa nevyžaduje.
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