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Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et volitatud
nõustajad võtavad ja rakendavad kogu
neile kättesaadava teabe põhjaliku
analüüsi põhjal asjakohased meetmed, et
tagada oma hääletussoovituste täpsus ja
usaldusväärsus.

1. Liikmesriigid tagavad, et volitatud
nõustajad avaldavad viite kohaldatavale
käitumisjuhendile ning esitavad aruande
selle kohaldamise kohta. Kui nad mõnda
käitumisjuhendi soovitust ei järgi,
teatavad nad sellest, põhjendavad oma
tegevust ja selgitavad, milliseid
alternatiivseid meetmeid nad võtsid.
Kui volitatud nõustajad otsustavad
käitumisjuhendit mitte kohaldada, peavad
nad seda põhjendama.
Osutatud teave koos viitega kohaldatud
käitumisjuhendile avaldatakse volitatud
nõustaja veebisaidil.

2. Volitatud nõustajad avalikustavad kord
aastas hääletussoovituste koostamise kohta
kogu järgmise teabe:

2. Liikmesriigid tagavad, et volitatud
nõustajad avalikustavad kord aastas
hääletussoovituste koostamise kohta kogu
järgmise teabe:

(a) nende kohaldatavate meetodite ja
mudelite põhiomadused;

(a) nende kohaldatavate meetodite ja
mudelite põhiomadused;

(b) nende kasutatavad peamised
teabeallikad;
(c) kas ja kuidas nad võtavad arvesse

(c) kas ja kuidas nad võtavad arvesse
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siseriiklikke turu-, õigus- ja reguleerivaid
tingimusi;

siseriiklikke turu-, õigus- ja reguleerivaid
tingimusi;

(d) kas nad peavad arutelusid
äriühingutega, kelle suhtes nad
hääletussoovitusi annavad, ja kui nii, siis
selliste arutelude ulatus ja laad;

(d) kas nad peavad arutelusid
äriühingutega, kelle suhtes nad
hääletussoovitusi annavad, ja kui nii, siis
selliste arutelude ulatus ja laad;

(e) hääletussoovituste koostamisega
seotud töötajate koguarv;
(f) eelmisel aastal antud
hääletussoovituste koguarv.
Kõnealune teave avaldatakse nende
veebisaidil ja see peab olema kättesaadav
vähemalt kolme aasta jooksul alates
avaldamise päevast.

Kõnealune teave avaldatakse nende
veebisaidil ja see peab olema kättesaadav
vähemalt kolme aasta jooksul alates
avaldamise päevast. Selle teabe avaldamist
käesolevas lõikes ei nõuta, kui see on juba
lõike 1 alusel avaldatud.
Or. en
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