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Az alapító okiratuk szerint valamely tagállamban székhellyel rendelkező és a szabályozott 
piacra bevezetett részvényű vállalatok részvényeseinek szavazati joggyakorlásáról és a 
2004/109/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 46
(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) A szavazati jogot biztosító biztosító 
részvények tulajdonosai számára lehetővé 
kell tenni, hogy gyakorolhassák e jogukat, 
feltéve, hogy azt a részvények vásárlásakor 
fizetett ár tükrözi. Ezenfelül a 
részvénytulajdonosok általi tényleges
ellenőrzés a hatékony és eredményes 
vállalatirányítás előfeltétele, ezért azt 
ösztönözni kell és meg kell könnyíteni. Ezért 
a tagállamok jogszabályait e témában
összehangoló intézkedésekre van szükség. 
Fel kell számolni azokat az akadályokat 
(például a szavazati jog gyakorlásának a 
részvények zárolásától való függővé tétele), 

(3) A vállalat tulajdonosaiként a 
részvényesek számára lehetővé kell tenni, 
hogy gyakorolhassák a részvényeikhez 
kapcsolódó valamennyi jogot. A 
részvénytulajdonosok általi tényleges 
ellenőrzés a hatékony és eredményes 
vállalatirányítás előfeltétele, ezért azt 
ösztönözni kell és meg kell könnyíteni. Ezért 
a tagállamok jogszabályait e témában 
összehangoló intézkedésekre van szükség. 
Fel kell számolni azokat az akadályokat 
(például a szavazati jog gyakorlásának a 
részvények zárolásától való függővé tétele), 
amelyek visszatartják a 
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amelyek visszatartják a 
részvénytulajdonosokat a szavazástól. 
Mindazonáltal ez az irányelv nem érinti a 
kollektív befektetési vállalkozások által 
kibocsátott, értékesített vagy vásárolt 
részesedésekre vonatkozó meglévő 
közösségi jogszabályokat.

részvénytulajdonosokat a szavazástól. 
Mindazonáltal ez az irányelv nem érinti a 
kollektív befektetési vállalkozások által 
kibocsátott, értékesített vagy vásárolt 
részesedésekre vonatkozó meglévő 
közösségi jogszabályokat.

Or. en

Indokolás

A részvénytulajdonosoknak viselniük kell beruházásuk gazdasági kockázatát. Ezért lehetővé 
kell tenni számukra, hogy gyakorolhassák a részvényosztályukhoz kapcsolódó valamennyi 
jogot. Az irányelvet nem csak a szavazati jogot biztosító  részvényekre kell alkalmazni, hanem 
az összes típusú részvényre, hiszen az irányelv a szavazati jogon kívül például a 
napirendkiegészítéshez, illetve a  határozatok előterjesztéséhez fűződő jogról is szól, stb.  

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Módosítás: 47
(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) A szavazati jogot biztosító  részvények 
tulajdonosai számára lehetővé kell tenni, 
hogy gyakorolhassák e jogukat, feltéve, 
hogy azt a részvények vásárlásakor fizetett 
ár tükrözi. Ezenfelül a
részvénytulajdonosok általi tényleges 
ellenőrzés a hatékony és eredményes 
vállalatirányítás előfeltétele, ezért azt 
ösztönözni kell és meg kell könnyíteni. Ezért 
a tagállamok jogszabályait e témában 
összehangoló intézkedésekre van szükség. 
Fel kell számolni azokat az akadályokat 
(például a szavazati jog gyakorlásának a 
részvények zárolásától való függővé tétele), 
amelyek visszatartják a 
részvénytulajdonosokat a szavazástól. 
Mindazonáltal ez az irányelv nem érinti a 
kollektív befektetési vállalkozások által 
kibocsátott, értékesített vagy vásárolt 
részesedésekre vonatkozó meglévő 
közösségi jogszabályokat.

(3) A vállalkozás tulajdonosaiként a 
részvényesek számára lehetővé kell tenni, 
hogy gyakorolhassák a részvényeikhez 
kapcsolódó valamennyi jogot, és 
ellenőrizhessék e jogok gyakorlását abban 
az esetben, amikor bejegyzett közvetítőre 
vagy meghatalmazottra kell átruházniuk 
ezeket a jogokat. A részvénytulajdonosok 
általi tényleges ellenőrzés a hatékony és 
eredményes vállalatirányítás előfeltétele, 
ezért azt ösztönözni kell és meg kell 
könnyíteni. Ezért a tagállamok jogszabályait 
e témában összehangoló intézkedésekre van 
szükség. Fel kell számolni azokat az 
akadályokat (például a szavazati jog 
gyakorlásának a részvények zárolásától való 
függővé tétele), amelyek visszatartják a 
részvénytulajdonosokat a szavazástól. 
Mindazonáltal ez az irányelv nem érinti a 
kollektív befektetési vállalkozások által 
kibocsátott, értékesített vagy vásárolt 
részesedésekre vonatkozó meglévő 
közösségi jogszabályokat.
Ezért alapvető fontosságú, hogy a 
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tagállamok fenntarthassák a jogot arra, 
hogy – az arányosság elvével összhangban 
– szabályozzák a meghatalmazások 
természetes vagy jogi személyek általi 
felhalmozását, hogy korlátozzák a 
meghatalmazások érvényességének 
időtartamát, továbbá hogy megtiltsák azok 
felhasználását akkor, ha a részvényes – aki 
a befektetés pénzügyi kockázatát viseli –
nem írta alá azt, és nem csatolt hozzá 
utasításokat.

Or. fr

Indokolás

A részvénytulajdonosok viselik beruházásuk gazdasági kockázatát. Ezért lehetővé kell tenni 
számukra, hogy gyakorolhassák a részvényeikhez kapcsolódó valamennyi jogot. 

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 48
(5A) (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS(új)

(5a) A vállalat éves közgyűlése az 
elsődleges lehetőség arra, hogy az 
igazgatóság évente elszámoljon a 
részvényesek előtt a vállalat ügyeinek 
vitelében elért eredményekről. Ennek 
tükröződnie kell a közgyűlés jellegében és 
levezetésében, amelynek meg kell adni a 
lehetőséget arra, hogy a részvényesek 
vállalatirányítással kapcsolatos kérdéseket 
tehessenek fel. Ezt nem kell lehetővé tenni 
a vállalat által összehívott más 
közgyűléseken, amelyek rendszerint a 
részvényesek jóváhagyásának 
megszerzéséhez szükségesek egyes 
különleges tranzakciók vagy 
finanszírozással kapcsolatos jogok 
érvényesítése tekintetében, és amelyeken 
valószínűleg nem kívánatos a részvényesek 
felvetéseinek mélyebb vizsgálata. A 
kisebbségi részvényesek számára lehetővé 
kell tenni, hogy a közgyűlés összehívását 
kérjék abban az esetben, ha véleményük 
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szerint e felvetések ezt indokolttá teszik az 
éves közgyűlések közötti időszakban.

Or. en

Indokolás

Fontos meghatározni a lényeges különbséget a vállalatok éves közgyűlése és egyéb 
közgyűlések (rendkívüli közgyűlés) között, illetve a két közgyűléstípus céljai között.

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 49
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) A részvénytulajdonosoknak 
lakóhelyüktől függetlenül lehetővé kell tenni 
a közgyűlésen vagy azt megelőzően, jól 
tájékozottan történő szavazást. Valamennyi 
részvénytulajdonos számára elegendő időt 
kell biztosítani a közgyűlésen előterjesztésre 
szánt dokumentumok tanulmányozására, és 
annak eldöntésére, hogyan szavaznak 
részvényeikkel. Ezért kellő időben értesítést 
kell küldeni a közgyűlésről, és a
részvénytulajdonosoknak időben 
rendelkezésére kell bocsátani azon témákra 
vonatkozó teljes körű információt, 
amelyeket elfogadásra előterjesztenek a 
közgyűlésen. A részvénytulajdonosoknak 
alapvető joga, hogy kiegészítsék a közgyűlés 
napirendjét, határozatot terjesszenek elő és a 
napirendi pontokhoz kapcsolódó kérdéseket 
tegyenek fel. Élni kell a modern 
technológiák nyújtotta lehetőségekkel, 
amelyek segítségével az információk 
azonnal elérhetővé és hozzáférhetővé 
tehetők, többek között a szavazás 
eredményének közgyűlés utáni közzététele 
során.

(6) A részvénytulajdonosoknak 
lakóhelyüktől függetlenül lehetővé kell tenni 
a közgyűlésen vagy azt megelőzően, hogy 
kellően tájékozottan tudjanak szavazni . 
Valamennyi részvénytulajdonos számára 
elegendő időt kell biztosítani a közgyűlésen 
előterjesztésre szánt dokumentumok 
áttanulmányozására, valamint annak 
eldöntésére, hogyan szavazzanak 
részvényeikkel. Ezért kellő időben értesítést 
kell küldeni a közgyűlésről, és a 
részvénytulajdonosoknak időben 
rendelkezésükre kell bocsátani azon 
kérdésekre vonatkozó teljes körű 
információt, amelyeket elfogadásra 
terjesztenek elő a közgyűlésen. A 
részvénytulajdonosoknak alapvető joga, 
hogy kiegészítsék a közgyűlés napirendjét, 
határozatot terjesszenek elő, és a napirendi 
pontokhoz kapcsolódó kérdéseket tegyenek 
fel. Ezt a jogot a jogellenes és becsületsértő 
anyagokra vonatkozó szabályok, valamint a 
társaság azon jogának sérelme nélkül kell 
gyakorolni, amely szerint megtagadhatja az 
ilyen anyagok forgaloma hozatalát. 
Valamennyi jogi és egyéb előirt korlátozást 
be kell tartani, amikor a vállalat válaszol a 
részvényesek kérdéseire. Élni kell a modern 
technológia nyújtotta lehetőségekkel, 
amelyek segítségével az információk 
azonnal elérhetővé és hozzáférhetővé 
tehetők, többek között a szavazás 
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eredményének a közgyűlést követő  
közzététele során.

Or. en

Indokolás

Nem indokolt, hogy az irányelv érintse a vállalat azon képességét, hogy  megtagadja a 
jogellenes és becsületsértő részvények forgalomba hozatalát.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 50
(6A) (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(6a) A jó vállalatirányítás rugalmas és 
eredményes meghatalmazott útján történő 
szavazást tesz szükségessé. Ezért fel kell 
számolni a meghatalmazott útján történő 
szavazást nehézkessé és költségessé tevő 
meglévő korlátozásokat. A jó 
vállalatirányítás azonban egyben 
megköveteli a megfelelő biztosítékokat is a 
meghatalmazott útján történő szavazással 
való visszaéléssel szemben. A 
meghatalmazott ezért köteles követni a 
részvényestől kapott esetleges utasításokat. 
Emellett a lehetséges visszaélésekkel 
szembeni intézkedések különösen olyan 
rendszereket tartalmazhatnak, amelyeket a 
tagállamok fogadtak el azon személyekre 
vonatkozóan, akik foglalkozásszerűen 
végzik a meghatalmazások gyűjtését, illetve 
akik egy meghatározott, jelentős számú 
meghatalmazásnál ténylegesen több 
meghatalmazással rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

Ajánlatos lenne átvenni az Elnökség által javasolt kiegészítő preambulumbekezdést a 
legújabb megállapodásra irányuló javaslatban. Valójában a tagállamoknak a lehetséges 
visszaélések megelőzése érdekében intézkedéseket kell hozniuk azon személyekre vonatkozón, 
akik foglalkozásszerűen végzik a meghatalmazások gyűjtését.

A megállapodásra irányuló javaslatutolsó mondata azonban nem teljesen világos és nincs 
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többletértéke. A tagállamoknak képesnek kell lenniük elfogadni a megfelelő szabályokat vagy 
szankciókat.

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 51
(7) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) A részvénytulajdonosoknak választási 
lehetőséget kell biztosítani olyan egyszerű 
eszközök között, amelyek segítségével a 
közgyűlésen való részvétel nélkül tudják 
leadni szavazatukat. A közgyűlésen való 
személyes részvétel nélküli szavazás nem 
sújtható más korlátozással, mint ami a 
személyazonosság igazolásához és a 
kommunikáció biztonságos voltához 
szükséges. Fel kell számolni a meglévő 
korlátozásokat, amelyek a távolból vagy 
meghatalmazás útján történő szavazást 
nehézkessé és költségessé teszik.

(7) A részvénytulajdonosoknak meg kell 
adni annak lehetőségét, hogy olyan egyszerű 
módokat válasszanak, amelyek segítségével 
a közgyűlésen való részvétel nélkül is le 
tudják adni szavazatukat. A közgyűlésen 
való személyes részvétel nélküli szavazás 
nem sújtható más korlátozással, mint ami a 
személyazonosság igazolásához, és a 
kommunikáció biztonságos voltához 
szükséges. Fel kell számolni azokat a 
meglévő korlátozásokat, amelyek a távolból, 
illetve meghatalmazás útján történő 
szavazást nehézkessé és költségessé teszik. 
A meghatalmazott köteles ugyan betartani 
a kapott utasításokat, ezen irányelv alapján 
azonban a leadott szavazatok, vagy a
vállalat által hozott határozatok nem 
érvényteleníthetők, ha a meghatalmazott az 
utasítással ellentétben szavazott. 
Hasonlóképpen ez az irányelv nem tilthatja 
a nemzeti jog vagy a szerződéses 
megállapodások azon rendelkezéseit, 
amelyek alapján a meghatalmazottat vagy 
közvetítőt mérlegelési jogkörrel ruházzák 
fel annak eldöntésére, hogyan adja le 
szavazatát a közgyűlésen.

Or. en

Indokolás

Az irányelv rendelkezései nem válthatnak ki olyan joghatást, hogy a vállalat közgyűlésén 
hozott határozatok érvényteleníthetők legyenek, ha a meghatalmazott az utasítással 
ellentétben szavazott. A tagállam jogszabályai állapítják meg továbbra is az ilyen jellegű 
intézkedések jogkövetkezményeit. Továbbá engedélyezni kell a részvénytulajdonos és a 
meghatalmazott, illetve egy közvetítő között létrejött olyan megállapodásokat, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a meghatalmazott vagy a közvetítő mérlegelési jogkörrel felruházva 
szavazzon.
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Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis, Sharon Bowles

Módosítás: 52
(7) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) A részvénytulajdonosoknak választási 
lehetőséget kell biztosítani olyan egyszerű 
eszközök között, amelyek segítségével a 
közgyűlésen való részvétel nélkül tudják 
leadni szavazatukat. A közgyűlésen való 
személyes részvétel nélküli szavazás nem 
sújtható más korlátozással, mint ami a 
személyazonosság igazolásához és a 
kommunikáció biztonságos voltához 
szükséges. Fel kell számolni a meglévő 
korlátozásokat, amelyek a távolból vagy 
meghatalmazás útján történő szavazást 
nehézkessé és költségessé teszik.

(7) A részvénytulajdonosoknak választási 
lehetőséget kell biztosítani olyan egyszerű 
eszközök között, amelyek segítségével a 
közgyűlésen való részvétel nélkül tudják 
leadni szavazatukat. A közgyűlésen való 
személyes részvétel nélküli szavazás nem 
sújtható más korlátozással, mint ami a 
személyazonosság igazolásához és a 
kommunikáció biztonságos voltához 
szükséges. Fel kell számolni azokat a 
meglévő korlátozásokat, amelyek postai 
úton, elektronikus formában, vagy 
meghatalmazás útján történő szavazást 
nehézkessé és költségessé teszik.

Or. en

Indokolás

A”személyes részvétel nélküli szavazás” kifejezés nem jelenik meg az irányelvben, ezért a 
kifejezést helyettesíteni kell a közgyűlésen való személyes részvétel nélküli szavazás konkrét 
lehetőségeinek megnevezésével.

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 53
(7A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(7a) A szavazás eredményét úgy kell 
megállapítani, hogy az a lehető legjobban 
tükrözze a részvényesek által kinyilvánított 
szavazási szándékot, és a közgyűlés után 
legalább a vállalat honlapján közzé  kell 
tenni. Az ilyen intézkedéseket a tagállamok 
azon jogszabályainak sérelme nélkül kell 
alkalmazni, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
részvényesek kézfeltartással szavazzanak a 
közgyűléseken.

Or. en
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Indokolás

Az első mondat a Tanács ideiglenes szövegét tükrözi. Az utóbbi mondat célja, hogy a 
részvényeseknek továbbra is lehetőségük legyen kézfeltartással szavazni a közgyűléseken. Ez 
a Bizottság tervezetében úgy tűnik, hogy nincs így.

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis, Sharon Bowles

Módosítás: 54
(7A) (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(7a) A meghatalmazott köteles ugyan 
betartani a kapott utasításokat, ezen 
irányelv alapján azonban a leadott 
szavazatok, vagy a vállalat által hozott 
határozatok nem érvényteleníthetők, ha a 
meghatalmazott az utasítással ellentétben 
szavazott. Hasonlóképpen ez az irányelv 
nem tilthatja a nemzeti jog vagy a 
szerződéses megállapodások azon 
rendelkezéseit, amelyek alapján a 
meghatalmazottat vagy közvetítőt 
mérlegelési jogkörrel ruházzák fel annak 
eldöntésére, hogyan adja le szavazatát a 
közgyűlésen.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a meghatalmazott az utasítással ellentétben szavazott, a részvénytulajdonos 
beperelheti, de (a jogbiztonság érdekében) a szavazás eredménye nem érvényteleníthető.

Például a részvénytulajdonos a meghatalmazott vagy a közvetítő mérlegelésére bízhatja a 
szavazás kimenetelét a közgyűlésen elhangzottak alapján. Egyértelművé kell tenni, hogy ez az 
irányelv nem akadályozhatja meg ezt a választást.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Módosítás: 55
(7A) (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(7A) A meghatalmazottakat ugyanazok a 
jogok illetik meg, mint az őket felhatalmazó 
részvénytulajdonosokat. A 
részvénytulajdonos általi felhatalmazás azt 
foglalja magában, hogy a meghatalmazott 
az ő nevében jár el. Ehhez a 



AM\631042HU.doc 9/77 PE 378.495v04-00

külső fordítás

HU

felhatalmazáshoz pontos szavazási 
utasítások szükségesek a képviselt 
részvénytulajdonos részéről. A 
meghatalmazott köteles követni a 
részvényestől kapott utasításokat.

Or. fr

Indokolás

A részvényesi jogok demokratikus gyakorlásának elősegítése érdekében fontos, hogy a 
részvénytulajdonos aktív legyen a felhatalmazás során, amit utasítások révén ad át a 
képviselőjének, illeteve hogy a meghatalmazott betartsa a részvénytulajdonos utasításait, aki 
egyedül viseli a pénzügyi kockázatot.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 56
(7A) (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(7A) A jó vállalatirányítás gördülékeny és 
hatékony meghatalmazott útján történő 
szavazást tesz szükségessé. Ezért fel kell 
számolni a meghatalmazás útján történő 
szavazást nehézkessé és költségessé tevő 
meglévő korlátozásokat. A jó 
vállalatirányítás azonban egyben 
megköveteli a megfelelő biztosítékokat is a 
meghatalmazás útján történő szavazással 
való visszaéléssel szemben. A 
meghatalmazott ezért köteles követni a 
részvényestől kapott esetleges utasításokat 
és a tagállamoknak megfelelő 
intézkedéseket kell hozniuk, annak 
érdekében, hogy garantálják, hogy a 
meghatalmazott nem képvisel a 
részvénytulajdonossal ellentétes érdekeket, 
bármilyen is a érdek különbség forrása. 
Ezenfelül a lehetséges visszaélésekkel 
szembeni intézkedések olyan rendszereket 
foglalhatnak magukba, amelyeket a 
tagállamok fogadtak el azon személyek 
magatartásának szabályozására, akik 
foglalkozásszerűen végzik a 
meghatalmazások gyűjtését, illetve akik 
ténylegesen egy meghatározott jelentős 
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számúnál több meghatalmazással 
rendelkeznek. A jelenlegi irányelv nem 
befolyásolja a tagállamok által ilyen 
személyekre alkalmazható jogszabályokat 
vagy szankciókat.

Or. fr

Indokolás

A Tanács szövegének ismétlése.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 57
(7A)  (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(7a)A jó vállalatirányítás gördülékeny és 
hatékony meghatalmazott útján történő 
szavazást tesz szükségessé. Ezért fel kell 
számolni a meghatalmazás útján történő 
szavazást nehézkessé és költségessé tevő 
meglévő korlátozásokat. A jó 
vállalatirányítás azonban egyben 
megköveteli a megfelelő biztosítékokat is a 
meghatalmazás útján történő szavazással 
való visszaéléssel szemben. A 
meghatalmazott ezért köteles követni a 
részvényestől kapott esetleges utasításokat. 
Ezen felül a lehetséges visszaélésekkel 
szembeni intézkedések olyan rendszereket 
foglalhatnak magukba, amelyeket a 
tagállamok fogadtak el azon személyekre 
vonatkozóan, akik foglalkozásszerűen 
végzik a meghatalmazások gyűjtését, illetve 
akik egy meghatározott, jelentős számú 
meghatalmazásnál ténylegesen több 
meghatalmazással rendelkeznek.
A meghatalmazottaknak ugyanazok a 
jogokkal kell rendelkezniük, mint az őket 
felhatalmazó részvénytulajdonosoknak. A 
részvénytulajdonos általi felhatalmazás azt 
foglalja magában, hogy a meghatalmazott 
az ő nevében jár el. Az ilyen jellegű 
felhatalmazásokat lehetséges, de nem 
szükséges kiegészíteni a pontos (szavazási) 
utasításokkal a felhatalmazó 
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részvénytulajdonos részéről.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 58
1. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Ez az irányelv rögzíti az alapító okiratuk 
szerint valamely tagállamban székhellyel 
rendelkező és a szabályozott piacra 
bevezetett részvényű kibocsátók 
közgyűlésén történő szavazati 
joggyakorlásra vonatkozó követelményeket.

(1) Ez az irányelv rögzíti a valamely 
tagállamban bejegyzett és egy tagállamon 
belül a szabályozott piacra bevezetett 
részvényű vállalatok közgyűléseivel 
kapcsolatos részvényesi jogok gyakorlására 
vonatkozó követelményeket.

Ezt az irányelvet a szövetkezetekre nem kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv nem foglalkozik a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokkal, hanem a 
részvénytulajdonosok különleges jogaival, amelyet a közgyűlésen gyakorolhatnak, mint 
például a közgyűlés napirendjének kiegészítéséhez fűződő jog.

A “székhellyel rendelkező” kifejezésnek az Egyesült Királyságban és Írországban technikai 
jelentése van, míg a többi tagállamban nem feltétlenül, ezáltal a kifejezést helyettesíteni kell 
egy, arra a tagállamra utaló hivatkozással, ahol az alapító okiratot rögzítték.

Továbbá világossá kell tenni, hogy az a szabályozott piac, amelyre kereskedelmi célból 
bevezették a részvényeket, az Európai Unió egyik tagállamában van.

Módosítás, előterjesztette: Piia-Noora Kauppi

Módosítás: 59
1. CIKK (2) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ

(2) A tagállamok mentességet adhatnak
ezen irányelv alól az alábbi kibocsátóknak:

(2) A tagállamok mentességet adnak ezen 
irányelv alól az alábbi kibocsátóknak

Or. en

Indokolás

Mivel a megállapodás szerint az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési 
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vállalkozásokat (UCITS) ki kell zárni,  az erről szóló döntést nem szabadna a tagállamokra 
bízni. A kockázati tényezők terjedése, és annak okai ellenőrzésének a hiánya a UCTS-ek 
részéről,  mint beruházási eszközök, erőteljesen és folyamatosan indokolják a mentesítést. Ez 
az érvelés mutatis mutandis alkalmazható minden nem UCITS-ra.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 60
2. CIKK (C) BEKEZDÉS

(c) „részvénytulajdonos”: bármely, a közjog 
vagy a magánjog hatálya alá tartozó olyan 
természetes vagy jogi személy, aki vagy 
amely a következőket birtokolja:
(i) a kibocsátó részvényeit saját nevében és 
saját számláján;
(ii) a kibocsátó részvényeit saját nevében, 
de más természetes vagy jogi személy 
megbízásából;

(c) „részvénytulajdonos”: olyan természetes 
vagy jogi személy, aki vagy amely a 
hatályos törvények alapján gyakorolhatja a 
részvényekhez kapcsolódó valamennyi jogot 
a vállalattal szemben.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás célja, hogy csak azt a személyt tartsuk részvénytulajdonosnak, aki 
minden joggal rendelkezik. Ennek következménye, hogy a „törvényes” részvénytulajdonost, 
valamint a ”gazdasági részvénytulajdonost” vagy a “végső beruházót” kizárjuk, azonban 
később, a 13. cikkben bevezetjük őket. Ha a fogalommeghatározásokban szerepelnének ezek a 
kifejezések, egymást átfedő kategóriák lennének, és több mint egy személy kérhetne felvételi 
engedélyt, stb.

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis, Sharon Bowles

Módosítás: 61
2. CIKK (C) PONT

(c) „részvénytulajdonos”: bármely, a közjog 
vagy a magánjog hatálya alá tartozó olyan 
természetes vagy jogi személy, aki vagy 
amely a következőket birtokolja:
(i) a kibocsátó részvényeit saját nevében és 
saját számláján;
(ii) a kibocsátó részvényeit saját nevében, 
de más természetes vagy jogi személy 
megbízásából;

(c) „részvénytulajdonos”: olyan természetes 
vagy jogi személy, aki vagy amely a 
hatályos törvények alapján elismernek 
részvénytulajdonosként;
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Or. en

Indokolás

A részvénytulajdonos fogalmának meghatározása tagállamonként jelentősen eltérő. A javasolt 
módosítás lehetővé teszi, hogy a tagállamok megtartsák a részvények tulajdoni rendszerét, és 
nem határoz meg újabb követelményt, amely befolyásolhatná a részvénytulajdonos nemzeti 
definícióját.

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 62
2. CIKK (E) PONT

e) „meghatalmazás”: természetes vagy jogi 
személy részvénytulajdonos általi 
felhatalmazása a részvénytulajdonos egyes 
vagy összes jogainak közgyűlésen való 
gyakorlására az ő nevében;

e) „meghatalmazás”: természetes vagy jogi 
személy részvénytulajdonos általi 
felhatalmazása a részvénytulajdonos egyes 
vagy összes jogainak közgyűlésen való 
gyakorlására a részvénytulajdonos nevében;

Or. en

Indokolás

A módosított 13. cikk (5) bekezdése kötelezi a törvényes részvénytulajdonosokat, hogy kérésre 
adjanak felhatalmazást ügyfelüknek (a gazdasági részvénytulajdonosnak). Ebben az esetben 
az ügyfél a meghatalmazott jogait   nem a részvénytulajdonos nevében, hanem saját javára 
gyakorolná. Annak érdekében, hogy ezt a lehetőséget is figyelembe vegyük, el kell hagyni az 
„és saját javára” kifejezést.

kell

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Módosítás: 63
2. CIKK (E) PONT

e) „meghatalmazás”: természetes vagy jogi 
személy részvénytulajdonos általi 
felhatalmazása a részvénytulajdonos egyes 
vagy összes jogainak közgyűlésen való 
gyakorlására az ő nevében és érdekében;

e) „meghatalmazás”: természetes vagy jogi 
személy részvénytulajdonos általi 
felhatalmazása a részvénytulajdonos egyes 
vagy összes jogainak közgyűlésen való 
gyakorlására az ő nevében;

Or. fr

Indokolás

A módosított 13. cikk (5) bekezdése kötelezi a törvényes részvénytulajdonosokat, hogy kérésre 
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adjanak felhatalmazást ügyfelüknek (a gazdasági részvénytulajdonosnak). Ebben az esetben 
az ügyfél a meghatalmazott jogait nem a részvénytulajdonos nevében, hanem saját javára 
gyakorolná. Annak érdekében, hogy ezt a lehetőséget is figyelembe vegyük, el kell hagyni az 
„és saját javára” kifejezést.

kell

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 64
3. CIKK

A tagállamok az ezen irányelvben szereplő 
követelményeknél szigorúbb 
követelményeket támaszthatnak az alapító 
okirat szerint a területükön székhellyel 
rendelkező kibocsátókkal szemben.

A tagállamok az ezen irányelvben szereplő 
követelményeknél szigorúbb 
követelményeket vagy kiegészítő 
követelményeket állapíthatnak meg, feltéve, 
hogy ezek megkönnyítik, nem pedig 
akadályozzák a részvényesek 
joggyakorlását.

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv a minimális harmonizáció megközelítésen alapszik, és a részvényesek 
joggyakorlásának megkönnyítésére törekszik. Szigorúbb követelményeket vagy kiegészítő 
követelményeket lehet megállapítani ennek érdekébe, nemcsak azon vállalatok, illetve egyéb 
természetes vagy jogi személyek (mint például a közvetítők) számára, akik vagy amelyek részt 
vesznek a részvényesek joggyakorlásában határokat átlépő összefüggésben.

Módosítás, előterjesztette: Arlene McCarthy

Módosítás: 65
3. CIKK

A tagállamok az ezen irányelvben szereplő 
követelményeknél szigorúbb 
követelményeket támaszthatnak az alapító 
okirat szerint a területükön székhellyel 
rendelkező kibocsátókkal szemben.

Ezen  irányelv nem akadályozza, hogy a
tagállamok az ezen irányelvben szereplő 
követelményeknél további követelményeket
állapíthassanak meg a vállalatok számára, 
feltéve, hogy ezek megkönnyítik, nem pedig 
akadályozzák a részvényesek 
joggyakorlását.

Or. en
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Indokolás

A 3. cikk célja annak világossá tétele, hogy az irányelv szélesebb értelemben egy minimális 
harmonizációs intézkedés. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok szabadon továbbléphetnek az 
irányelv szabályozásán annak érdekében, hogy a részvényesek joggyakorlása könnyebb 
legyen.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Pierre Audy

Módosítás: 66
3. CIKK

A tagállamok az ezen irányelvben szereplő 
követelményeknél szigorúbb 
követelményeket támaszthatnak az alapító 
okirat szerint a területükön székhellyel 
rendelkező kibocsátókkal szemben.

A tagállamok az ezen irányelvben szereplő 
követelményeknél szigorúbb 
követelményeket állapíthatnak meg a 
vállalatok, illetve a részvénytulajdonos által 
felhatalmazott természetes vagy jogi 
személyek számára. A fent említett 
követelmények, amelyek a letelepedési 
szabadság és a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága által érvényesülnek, 
valamennyi külföldi személyre is 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek engedélyeznie kell a tagállamoknak, hogy szigorúbb követelményeket 
állapíthassanak meg a vállalatok, illetve a részvénytulajdonos által felhatalmazott személyek 
számára. Valóban szükséges, hogy külön rendelkezzünk arról, hogy a tagállamok specifikus 
kötelezettségeket rendeljenek el a szavazási utasítások nyomonkövethetőségével és 
átláthatóságával kapcsolatban. A tagállamoknak továbbá lehetővé kell tenni, hogy a 
szigorúbb követelményeket, amelyek a letelepedési szabadság és a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága által érvényesülnek, a küföldi személyekre is alkalmazzák.

Módosítás, előterjesztette: Hans-Peter Mayer

Módosítás: 67
4A. CIKK (új)

4a. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy a névre szóló 
részvények esetében a részvényeket letétben 
őrző letétkezelő intézetek  kötelesek vezetni 
a vállalat részvénynyilvántartásában 
szereplő, az utolsó gazdasági 
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részvénytulajdonos nevét, születési 
dátumát, címét és részvényei számát, kivéve 
ha az utolsó gazdasági részvénytulajdonos 
kifejezetten másként rendelkezik. 
Amennyiben az utolsó gazdasági 
részvénytulajdonos nem szerepel a 
részvénynyilvántartásban, az utolsó 
gazdasági részvénytulajdonos részvényeit 
őrző letétkezelő intézetnek, köteles külön 
regisztrálni a saját hasznát a 
részvénynyilvántartásban.

Or. en

Indokolás

A részvénytulajdonosok jogai kiszélesítésének legjobb módja a közvetlen kommunikációs 
kapcsolat kiépítése a vállalat és a részvénytulajdonos között. A „névre szóló részvények” 
esetében ezt könnyen végre lehet hajtani, ha a vállalat ismeri a részvénytulajdonosokat. Ezért 
jogelvként kell meg kell állapítani, hogy a végső tulajdonos (és nem a közvetítő) szerepeljen a 
vállalat részvénynyilvántartásában. 

Az ilyen jellegű közzétételi követelményeknek már számos tagállamban megszokott gyakorlata 
van ; ez jelenti a  legköltségtakarékosabb megoldás a részvénytulajdonosok és a vállalat 
közötti közvetlen kapcsolat biztosításában. 

Módosítás, előterjesztette: Bert Doorn

Módosítás: 68
5. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/25/EK irányelve 9. cikke (4) 
bekezdésének sérelme nélkül a kibocsátó 
köteles a közgyűlést első ízben összehívó 
értesítést a gyűlést legalább 30 naptári 
nappal megelőzően kiküldeni.

(1) Az éves közgyűlést első ízben összehívó 
értesítést a gyűlést legalább 20 naptári 
nappal megelőzően a megjelentetni.

Minden egyéb közgyűlés esetében a napok 
száma nem lehet kevesebb az Európai 
Parlament és a Tanács 2004/25/EK irányelve 
9. cikke (4) bekezdését és 11. cikke (4) 
bekezdését végrehajtó nemzeti 
jogszabályban foglaltnál.

Az illetékes tagállam által megállapított 
további értesítési és közzétételi 
követelmények sérelme nélkül a vállalat 
köteles gyors hozzáférést biztosító és 
megkülönböztetés-mentes módon kiadni a 
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meghívót, és azt a 2006/109/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikkének 
(2) bekezdésében említett hivatalosan 
kijelölt rendszer céljából hozzáférhetővé 
tenni.

Or. en

Indokolás

Egyértelműnek kell lenni, hogy elegendő, ha a vállalatok az értesítést úgy jelentetik meg, hogy 
a weboldalukon egy közleményt tesznek kzzé a részvénytulajdonosok számára. Ez csökkentheti 
a vállalatok adminisztrációs terheit.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Módosítás: 69
5. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/25/EK irányelve 9. cikke (4) 
bekezdésének sérelme nélkül a kibocsátó 
köteles a közgyűlést első ízben összehívó 
értesítést a gyűlést legalább 30 naptári 
nappal megelőzően kiküldeni.

(1) A vállalatok
a) elhelyezik honlapjukon; és
b) a 2004/109/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 21. cikkének (2) 
bekezdésében említett hivatalosan kijelölt 
rendszer céljából hozzáférhetővé teszik; 
és/vagy
c) kiküldik a részvényesek nyilvántartásába 
bejegyzett természetes vagy jogi 
személyeknek a közgyűlést összehívó 
értesítést, a tagállamok által megállapított 
további értesítési és közzétételi 
követelmények szerint.

Or. fr

Indokolás

Cette formulation permet de mettre en place les conditions d’une transmission plus facile de 
l’information en direction des actionnaires, tout en évitant de rendre obligatoire d’envoyer 
spécifiquement la convocation au dépositaire central de titres (CSD).
L’obligation d’un envoi systématique des informations concernant l’AG aux CSD 
constituerait une incitation supplémentaire pour les CSD à se servir de leur position 
d’infrastructure en développant des services commerciaux d'organisateur d'AG et à entrer en 
concurrence avec leurs utilisateurs. Cette situation serait dangereuse dans l'environnement 
actuel, en l'absence d'une directive sur le post-marché qui permettrait de s'assurer que cette 
concurrence s'effectue dans des conditions acceptables.
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Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 70
5. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/25/EK irányelve 9. cikke (4) 
bekezdésének sérelme nélkül a kibocsátó 
köteles a közgyűlést első ízben összehívó 
értesítést a gyűlést legalább 30 naptári 
nappal megelőzően kiküldeni.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/25/EK irányelve 9. cikke (4) 
bekezdésének sérelme nélkül a vállalat 
köteles az éves közgyűlést első ízben 
összehívó értesítést a gyűlést legalább 
30 naptári nappal megelőzően a 
megjelentetni, ahol lehetséges.

b) A vállalat  az éves vagy a 2004/25/EK  
európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. 
cikke (4) bekezdésében szereplő 
közgyűlések összehívásáról szóló értesítést a 
közgyűlést legalább 15 naptári nappal 
megelőzően közzéteszi.

Or. en

Indokolás

a) The wording “sent out” and comments on this topic earlier in the text suggest that 
information concerning the notice convening a general shareholder meeting is to be pushed 
directly to shareholders. The notice can in practice only be sent to registered shareholders. 
Listed companies publish the meeting notice in a journal of legal notices or specialised 
newspapers. In addition the use of electronic means can significantly reduce costs involved 
with disseminating general meeting related information and preference should be given to 
systems where information is pulled from the website rather than pushed to the shareholder. 
Nevertheless, companies should still have the possibility to address shareholders directly, if 
they choose so.
b) Article 5 does not provide for a shorter notice period for general meetings dealing with 
specific issues. It is made clear in the text that such a provision does not affect the general 
meeting convened for the purpose of obtaining the prior authorisation to the board in the case 
of a take-over (Article 9 (4) of Directive 2004/25/EC). However we should not exclude the 
possibility of general meetings with an urgent matter outside the scope of a take-over.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Pierre Audy

Módosítás: 71
5. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/25/EK irányelve 9. cikke (4) 

(1) A közgyűlést első ízben összehívó 
értesítést a gyűlést legalább 30 naptári 



AM\631042HU.doc 19/77 PE 378.495v04-00

külső fordítás

HU

bekezdésének sérelme nélkül a kibocsátó 
köteles a közgyűlést első ízben összehívó 
értesítést a gyűlést legalább 30 naptári 
nappal megelőzően kiküldeni.

nappal megelőzően megjelenteti a vállalat. 
Amennyiben a tagállamok arról 
rendelkeznek, hogy a meghívó előtt meg 
kell jelentetni a közgyűlést összehívó 
értesítést, akkor a fent említett időtartamot 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

It is satisfactory to have a uniform notice period applying to both ordinary and extraordinary 
general meeting and to the same in calendar days.

However, the period of thirty calendar days is obviously excessive if it has to apply only to the 
notice convening the meeting. Indeed, French law imposes on issuers the obligation to 
publish first a notice announcing the meeting, and then a notice convening the meeting. As a 
consequence, it is necessary to set forth that where Member States provide for a notice 
announcing the general meeting, the notice period of 30 calendar days apply to this notice 
and not to the notice convening the general meeting.

In addition, the notice should not be sent to shareholders (which would suppose that all 
shares are in registered form) but must simply be published.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 72
5. CIKK (1) ÉS (1A) BEKEZDÉS (új)

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/25/EK irányelve 9. cikke (4) 
bekezdésének sérelme nélkül a kibocsátó
köteles a közgyűlést első ízben összehívó 
értesítést a gyűlést legalább 30 naptári 
nappal megelőzően kiküldeni.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/25/EK irányelve 9. cikke (4) 
bekezdésének és 11. cikke (4) bekezdésének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a vállalat legkésőbb a közgyűlés 
napját megelőző huszonegyedik napon az 
(1a) bekezdésben meghatározott valamelyik 
módon közzéteszi a közgyűlési meghívót.

A tagállamoknak nem kell alkalmazniuk a 
fent említett minimális időszakot a második
közgyűlési meghívó tekintetében, amelyet 
azzal a céllal adnak ki, hogy elérjék az első 
meghívó alapján előírt határozatképességet, 
feltéve, hogy az első meghívó tekintetében 
teljesítették e cikk követelményeit, és nem 
tűztek ki új napirendi pontokat.
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(1a) Az 1. cikk (1a) bekezdésében 
meghatározott illetékes tagállam által 
megállapított további értesítési és közzétételi 
követelmények sérelme nélkül a vállalat 
köteles gyors hozzáférést biztosító és 
megkülönböztetésmentes módon kiadni az 
(1) bekezdésben említett meghívót, és azt a 
2006/109/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 21. cikkének (2) bekezdésében 
említett hivatalosan kijelölt rendszer 
céljából hozzáférhetővé tenni. A tagállam 
felszólíthatja a vállalatot, hogy ésszerű és 
megbízható keretek között használja fel 
ezeket a médiumokat a nyilvánosságnak 
szóló információk terjesztésére a 
Közösségben. A tagállam nem teheti 
kötelezővé olyan médium kizárólagos 
használatát, amelynek üzemeltetője a 
területén telepedett le.

A tagállamnak nem kell alkalmaznia az 
előző albekezdést olyan vállalatokra, 
amelyek a részvényesek aktuális listája 
alapján azonosítani tudják 
részvénytulajdonosaik nevét és címét, 
feltéve, hogy a vállalatnak kötelező 
meghívót küldenie minden egyes 
nyilvántartott részvényese számára.

A vállalat egyik esetben sem számíthat fel 
külön költséget az előírt módon kiadott 
meghívóért.

Or. fr

Indokolás

Arról van szó, hogy át kell venni az osztrák Elnökség által javasolt szöveget a megállapodás 
szövegében. A szöveg biztosítja az összehívás módjainak hatékonyságát anélkül, hogy 
túlságosan összehangolná őket. Ez a mondatszerkezet megengedi továbbá a könnyebb 
formaságokat a további közgyűlésekre való összehívások során, amikor a határozathozatalhoz 
szükséges minimális létszámot nem sikerült előzőleg elérni. Mivel a napirendi pontok 
azonosak, az újabb hasonló határidők nem indokoltak.
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 73
5. CIKK (1) BEKEZDÉS (új)

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/25/EK irányelve 9. cikke (4)
bekezdésének sérelme nélkül a kibocsátó 
köteles a közgyűlést első ízben összehívó 
értesítést a gyűlést legalább 30 naptári 
nappal megelőzően kiküldeni.

(1) Legalább 20 naptári napnak kell 
eltelnie az éves közgyűlést első ízben 
összehívó értesítés dátuma és a közgyűlés 
dátuma között. 
Minden egyéb közgyűlés esetében a napok 
száma nem lehet kevesebb az Európai 
Parlament és a Tanács 2004/25/EK irányelve 
9. cikke (4) bekezdését és 11. cikke (4) 
bekezdését végrehajtó nemzeti 
jogszabályban foglaltnál.
Az illetékes tagállam által megállapított 
további értesítési és közzétételi 
követelmények sérelme nélkül a vállalat 
kiküldi az értesítést a nyilvántartott 
részvényesek, illetve a közvetítők számára, 
akik a vállalattal együttműködve kötelesek 
továbbítani az értesítéseket a 
részvényeseknek. A tagállamok által 
meghatározott értesítéssel vagy közzététellel 
kapcsolatos egyéb követelmények sérelme 
nélkül a vállalat elküldi az értesítést a 
nyilvántartott részvénytulajdonosoknak 
vagy a közvetítőknek, akik a vállalattal 
szemben azt a felelősséget viselik, hogy 
átadják az értesítést a 
részvénytulajdonosnak. A tagállamok 
továbbá rendelkezhetnek arról, hogy a 
meglévő értesítéssel vagy közzététellel 
kapcsolatos egyéb követelményeken kívül, a 
vállalat kiküldheti az értesítést az Európai 
Parlament és a Tanács 2004/109/EK 
irányelv 21. cikk (2) bekezdésében foglalt 
hivatalosan kijelölt központi raktárként 
működő egységhez is.
(1a) A tagállamoknak nem kell
alkalmazniuk a fent említett minimális 
időtartamot a második, vagy az azt követő 
közgyűlést összehívó meghívóra, amit 
annak céljából adnak ki, hogy meglegyen 
az első meghívóban kért, a 
határozathozatalhoz szükséges minimális 
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létszám, amennyiben az első meghívó 
összhangban van ezen cikkel, és nem 
szerepel új napirendi pont a napirendben.

Or. en

Indokolás

Előrejelzést kell készíteni a határozathozatalhoz szükséges minimális létszám számáról. 
Létezhet több egymást követő közgyülésre való összehívás a részvénytulajdonosok 
határozathozatalhoz szükséges minimális létszámának elérése érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Módosítás: 74
5. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/25/EK irányelve 9. cikke (4) 
bekezdésének sérelme nélkül a vállalat 
legkésőbb a közgyűlés napját megelőző 
huszonegyedik napon közzéteszi a 
közgyűlési meghívót.
Azonban lehetséges a részvénytulajdonosok 
rövidebb határidőkkel történő közgyűlésre 
való összehívása különleges vagy rendkívüli 
körülmények esetében. 

Or. fr

Indokolás

A rendes közgyűlés és a rendkívüli közgyűlés közötti különbség nem azzal magyarázható, 
hogy az egyik sürgősebb, mint a másik, vagy hogy különböznek a határidők, hanem azzal, 
hogy egyszerű vagy minősített többség kell a szavazáshoz. A rendkívüli körülmények esetében 
a részvénytulajdonosok rövid határidővel történő összehívásának lehetőségét az OPA irányelv 
ihlette.

Az új szöveg pontosítja, hogy az összehívási értesítés elküldésének napja és a közgyűlés napja 
nem számítanak bele az értesítési határidőbe a különböző számítások elkerülése érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Amendement 75
5. CIKK (1) BEKEZDÉS (új)

(1) A rendkívüli körülmények között 
megtartott közgyűlések tekintetében az (1) 
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bekezdésben említett napok száma nem 
lehet kevesebb, mint a 2004/25/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének 
(4) bekezdését és 11. cikkének (4) 
bekezdését végrehajtó nemzeti 
intézkedésekben megállapított időszak. 

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi a közgyűlés rövid határidőn belül történő összehívását 
rendkívüli körülmények esetében, függetlenül a közgyűlés rendkívüli vagy általános jellegétől.    
Valóban, mivel a rendes közgyűlés és a rendkívüli közgyűlés fogalmak tagállamoként 
különböznek, előnyösebb, ha nem nevezzük meg a közgyűlést, hanem egyedül a sürgősséget 
indokló közgyűlés tárgyát.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 76
5. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Az (1) bekezdésben említett értesítés 
legalább a következő adatokat tartalmazza:

(a) a gyűlés helyére, idejére és tervezett 
napirendjére vonatkozó pontos adatok;

(b) azon eljárások pontos és egyértelmű 
leírása, amelyeknek a 
részvénytulajdonosoknak meg kell felelniük 
a közgyűlésen való részvételhez és 
szavazáshoz, ide értve az alkalmazandó 
fordulónapot is;

(c) azon eszközök pontos és egyértelmű 
leírása, amelyek a részvénytulajdonosok 
rendelkezésére állnak a közgyűlésen való 
részvételhez és szavazáshoz. Alternatívaként 
megadható, hol érhető el a szóban forgó 
információ;

(d) arra vonatkozó adatok, hol és hogyan 
érhető el a közgyűlésen elfogadásra 
előterjeszteni szándékozott határozat és az 
azt alátámasztó dokumentumok teljes, 
rövidítetlen szövege;
(e) azon internetes oldal címére vonatkozó 

(2) Az (1) bekezdésben említett értesítés 
legalább a következő adatokat tartalmazza:

(a) a gyűlés helyére, dátumára és idejére, 
valamint a tervezett napirendjére vonatkozó 
pontos adatok;
(b) azon eljárások pontos és egyértelmű 
leírása, amelyeknek a 
részvénytulajdonosoknak meg kell felelniük 
a közgyűlésen való részvételhez és 
szavazáshoz, ide értve a 6 cikk (3) és 7. cikk 
(2) bekezdésekben foglalt dátumokat; 
(c) azon eszközök pontos és egyértelmű 
leírása, amelyek a részvénytulajdonosok 
rendelkezésére állnak a közgyűlésen való 
részvételhez és szavazáshoz. Alternatívaként 
megadható, hol érhető el a szóban forgó 
információ;
(d) arra vonatkozó adatok, hol, mikor és 
hogyan érhető el a közgyűlésen elfogadásra 
előterjeszteni szándékozott 
határozattervezetek és az azt alátámasztó 
dokumentumok teljes, rövidítetlen szövege;
(e) azon internetes oldal címére vonatkozó 
adat, amelyen a (3) bekezdésben említett 
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adat, amelyen a (3) bekezdésben említett 
információk postára kerülnek.

információk közzétételre kerülnek.

Or. en

Indokolás

d): It is appropriate to use the notions “proposal of resolution” or “draft resolution” as such 
proposal may be modified. Such a provision would be consistent with the right to add items to 
the agenda and to table draft resolutions (Article 6). Furthermore, it can be difficult to 
provide all underlying documentation at the moment of sending the notice to convene the 
meeting. Indeed those documents are not always already available in their final version (such 
as the report of external auditors in case of mergers and acquisitions). The same is true for 
resolutions where these may change due to additional items or additional resolutions tabled 
by a shareholder.

Módosítás, előterjesztette: Bert Doorn

Módosítás: 77
5. CIKK (2) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ ÉS (A) PONT

(2) Az (1) bekezdésben említett értesítés 
legalább a következő adatokat tartalmazza:
(a) a gyűlés helyére, idejére és tervezett
napirendjére vonatkozó pontos adatok;

(2) Az (1) bekezdésben említett értesítés 
legalább a következő adatokat tartalmazza:
a gyűlés helyére, dátumára és idejére, 
valamint a tervezett napirendjére vonatkozó 
pontos adatok;

Or. en

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy a nemzeti jogszabályokban a tagállamoknak nem kötelező előírni a 
tervezett napirend megjelentetését a végleges napirend megjelentetése előtt a vállalatok 
számára. 

Módosítás, előterjesztette: Jean-Pierre Audy

Módosítás: 78
5. CIKK (3) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ

(3) A kibocsátó az (1) bekezdésben rögzített 
határidőn belül legalább az alábbi 
információt közzéteszi internetes oldalán:

(3) A vállalat a közgyűlést legalább 15 
naptári nappal megelőzően az alábbi 
információt elérhetővé teszi internetes 
oldalán:

Or. en
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Indokolás

Az irányelv tervezetben szereplő 30 napos határidő túlzott. Valójában feltételezhető, hogy 
néhány dokumentum nem áll rendelkezésre 30 nappal a közgyűlést megelőzően.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 79
5. CIKK (3) BEKEZDÉS, (A) ÉS (B) PONT

(3) A kibocsátó az (1) bekezdésben rögzített 
határidőn belül legalább az alábbi 
információt közzéteszi internetes oldalán:
(a) az (1) bekezdésben említett értesítés;

(b) a részvények és szavazati jogok teljes 
száma;

(3) A vállalat az (1) bekezdésben rögzített 
határidőn belül legalább az alábbi 
információt elérhetővé teszi internetes 
oldalán:
(a) az (1) bekezdésben említett értesítés;
(b) a részvények és szavazati jogok teljes 
száma;

Or. en

Indokolás

Az Elnökségi szöveg megfogalmazása, illetve a Gazdasági és monetáris ügyek bizottsága 
(ECON) és a Jogi ügyek bizottsága (JURI) által tett módosítások túl összetettek és túl sok 
részletet tartalmaznak, amely nem célja az iránylevnek. Az ECON 36 és a JURI 15 túl 
messzire mennek, és óriási terhet idéznek elő a vállalat számára.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 80
5. CIKK (3) BEKEZDÉS, (C) PONT

(c) a (2) bekezdés d) pontjában említett 
határozat és azt alátámasztó 
dokumentumok szövege;

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Piia-Noora Kauppi

Módosítás: 81
5. CIKK (3) BEKEZDÉS, (CA) PONT (új)

(ca) a közgyűlést megelőzően a 
részvénytulajdonos által készített minden 
határozatervezet;
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Or. en

Indokolás

Ezt a rendelkezést általánosan kell értelmezni, mivel a részvénytulajdonosoknak joguk van 
előterjeszteni határozattervezeteket, de ez nem kötelező. Amennyiben készül határozattervezet, 
azt a megfelelő dokumentációval kell elküldeni.

Módosítás, előterjesztette: Arlene McCarthy

Módosítás: 82
5. CIKK (3) BEKEZDÉS, (2) ALBEKEZDÉS

A d) pontban szereplő nyomtatványok 
helyett alternatívaként megadható a 
honlapon, hogy hol és hogyan szerezhetők 
be a nyomtatványok.

Ahelyett, hogy a d) pontban szereplő
nyomtatványokat rendelkezésre bocsássák a 
honlapon, a vállalat feladhatja őket 
díjmentesen a postán azoknak a 
részvénytulajdonosoknak, akik igénylik.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja, hogy ezen cikkel kapcsolatban ne történjenek visszaélések (a 
vállalat például mondhatná, hogy a nyomtatványok rendelkezésre állnak egy távoli irodában 
hétfő reggelenként).

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 83
5. CIKK (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) A vállalat a közgyűlést legalább 15 
naptári nappal megelőzően a 
határozattervezetek szövegét és a 2. 
bekezdés (d) pontjában szereplő 
dokumentumokat elérhetővé teszi internetes 
oldalán:

Or. en

Indokolás

Gondoskodni “a közgyűlésen előterjeszteni kívánt határozattervezetek és dokumentumok 
csonkítatlan szövegéről” a közgyűlést legalább 30 naptári nappal megelőzően túl nagy terhet 
jelent a kibocsátók számára. Emellett ezek a dokumentumok már nem mindig fognak 
rendelkezésre állni, mivel a dokumentumok beszerzésénél a kibocsátó sok esetben harmadik 
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személyektől függ. Ez a helyzet például az auditorok által készített jelentések esetében.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Módosítás: 84
5. CIKK (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) A vállalatok közzéteszik a honlapjukon 
a közgyűlésről szóló értesítést, a 
határozattervezet szövegét és a részvények 
és szavazati jogok teljes számát a vállalat 
nyilvántartásba vétele szerinti tagállam 
hivatalos nyelvén. Az önkéntes alapon más 
nyelven kiadott dokumentumok nem bírnak 
jogi kötelező erővel.

Or. fr

Indokolás

A nyelvi rendszer a tagállamok hatáskörébe tartozik. Csak tájékoztató jellegű  a 
dokumentumok olyan más nyelven való közzététele, mint ami a vállalat nyilvántartásba vétele
szerinti tagállam hivatalos nyelve.

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 85
5A. CIKK (2) BEKEZDÉS (új)

(5a) bekezdés

(1) Amennyiben a részvényeket csak a 
vállalat nyilvántartásba vétele szerinti 
tagállamban vezetik be a szabályozott 
piacra, az 5. cikkben említett információkat 
csak ennek a tagállamnak az illetékes 
hatósága által elfogadott nyelven kell 
közzétenni.
(2) Amennyiben a részvényeket a vállalat 
nyilvántartásba vétele szerinti tagállamban 
és más tagállamokban is bevezetik a 
szabályozott piacra, az 5. cikkben említett 
információkat
a) a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam 
illetékes hatósága által elfogadott nyelven; 
és
b) a vállalat döntésétől függően vagy az 
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említett többi tagállam illetékes hatóságai 
által elfogadott nyelven, vagy pedig a 
nemzetközi pénzügyi világban használt 
nyelven teszik közzé.
(3) Amennyiben a részvényeket a vállalat 
nyilvántartásba vétele szerinti tagállamtól 
eltérő egy vagy több tagállamban vezetik be 
a szabályozott piacra, az 5. cikkben említett 
információkat a vállalat döntésétől függően 
vagy az említett tagállamok illetékes 
hatóságai által elfogadott nyelven, vagy 
pedig a nemzetközi pénzügyi világban 
bevett nyelven teszik közzé. Ezenkívül a 
bejegyzés szerinti tagállam törvényi, 
rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezéseiben előírhatja, hogy az 5. 
cikkben említett információkat a vállalat 
döntésétől függően vagy a saját hatósága 
által elfogadott nyelven, vagy pedig a 
nemzetközi pénzügyi világban bevett 
nyelven kell közzétenni.

Or. en

Indokolás

A közgyűlésen való részvétel növelése érdekében, a részvénytulajdonosoknak valódi 
lehetőséget kell biztosítani, hogy megértsék a közgyűlést összehívó értesítést és a 
határozattervezeteket. Azonban, a 109/2004/EK irányelv (átláthatósági irányelv) alapján azok 
a vállalatok, amelyek csak egy piacon forgalmazzák részvényeiket (itt főleg a kis- és 
középvállalkozásokról van szó), nem kötelezhetők a fent említett dokumentumok második 
nyelvre való fordítására. Amennyiben egy vállalat több piacon is forgalmazza részvényeit, 
lehetővé kell tenni számára, hogy azt az egy nyelvet használhassa, amely a nemzetközi 
pénzügyi világban bevett nyelv.

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 86
6. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Mind az egyenként, mind a kollektívan 
eljáró részvénytulajdonosoknak jogában áll 
kiegészíteni a közgyűlés napirendjét és 
határozattervezetet előterjeszteni a 
közgyűlésen. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy mind az 
egyenként, mind a kollektívan eljáró 
részvénytulajdonosoknak jogában áll
a) kiegészíteni az éves közgyűlés 
napirendjét vagy felszólítani a vállalatot, 
hogy kiegészítse a következő közgyűlés 
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napirendjét; és
b) határozattervezetet előterjeszteni az éves 
közgyűlés kiegészített vagy kiegészítendő 
napirendi pontjaihoz.

Ezeket a jogokat írásban kell gyakorolni 
(postai úton vagy elektronikus formában 
történő benyújtás). A tagállamok 
előírhatják, hogy ezeket a jogokat kizárólag 
az éves közgyűlés keretében lehessen 
gyakorolni, mivel mind az önállóan, mind a 
kollektívan eljáró részvénytulajdonosoknak 
jogában áll kérni a közgyűlés összehívását, 
vagy felszólítani a vállalatot, hogy hívja 
össze a következő közgyűlést, amely nem 
éves közgyűlés, és tartalmaznia kell a 
részvénytulajdonosok által kért összes 
napirendi pontot.

Or. en

Indokolás

It is only appropriate that the legal right to add agenda items or table draft resolutions be 
available to shareholders at annual general meetings, given the specific nature of business at 
extraordinary general meetings.  Minimum thresholds must be applied to ensure that there is 
already a minimum level of support for such agenda items or draft resolutions.  As 
shareholders would not have a similar right to add agenda items or table draft resolutions in 
relation to other general meetings, a right for them to requisition a general meeting on a 
chosen subject would be an appropriate recompense and would be an appropriate method for 
shareholders to raise corporate governance issues between annual general meetings.

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 87
6. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Mind az egyenként, mind a kollektívan 
eljáró részvénytulajdonosoknak jogában áll 
kiegészíteni a közgyűlés napirendjét és 
határozattervezetet előterjeszteni a 
közgyűlésen. 

(1) Mind az egyenként, mind a kollektívan 
eljáró részvénytulajdonosoknak jogában áll

a) kiegészíteni az éves közgyűlés 
napirendjét vagy erre felszólítani a 
vállalatot, valamint határozattervezetet 
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előterjeszteni e napirendi pontokhoz; és
b) határozattervezetet előterjeszteni a 
rendkívüli közgyűlések napirendi 
pontjaihoz.

Or. en

Indokolás

A részvénytulajdonosoknak legyen joguk kiegészíteni az éves közgyűlések napirendjét, de 
csakis azt, mivel a rendkívüli közgyűlés csak specifikus és korlátozott szempontokat vesz 
figyelembe, nem szabad túlterhelni további napirendi pontokkal.

A határozattervezeteket továbbá nemcsak olyan napirendi pontokra lehet előterjeszteni, 
amelyek már szerepelnek a napirenden, hanem olyan napirendi pontokra is, amelyeket más 
részvénytulajdonosok tettek hozzá.

A határon túli részvétel megkönnyítése érdekében, a részvénytulajdonosoknak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy elektronikus úton is gyakorolhassák ezen jogaikat.

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 88
6. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Amennyiben a közgyűlés napirendjének 
kiegészítéséhez és határozattervezet 
előterjesztéséhez való jog gyakorlásának 
feltétele, hogy a részvénytulajdonos vagy 
részvénytulajdonosok a kibocsátó 
részvénytőkéjében minimális részesedéssel 
rendelkezzenek, ez az előírt minimális 
részesedés nem haladhatja meg a kibocsátó 
részvénytőkéjének 5 %-a, vagy 
10 millió EUR névérték közül a kisebbet.

(2) A tagállamok előírják, hogy az (1) 
bekezdésben foglalt jog gyakorlásának 
feltétele, hogy a részvénytulajdonos vagy 
részvénytulajdonosok a kibocsátó 
részvénytőkéjében minimális részesedéssel 
rendelkezzenek, ez az előírt minimális 
részesedés nem haladhatja meg a kibocsátó 
részvénytőkéjének 5 %-át, vagy 
10 millió EUR névérték közül a kisebbet. A 
tagállamok megengedhetik a kibocsátónak, 
hogy megtagadja a jogellenes vagy 
becsültersértő részvények forgalomba 
hozatalát.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 89
6. CIKK (2) BEKEZDÉS
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(2) Amennyiben a közgyűlés napirendjének 
kiegészítéséhez és határozattervezet 
előterjesztéséhez való jog gyakorlásának 
feltétele, hogy a részvénytulajdonos vagy 
részvénytulajdonosok a kibocsátó 
részvénytőkéjében minimális részesedéssel 
rendelkezzenek, ez az előírt minimális 
részesedés nem haladhatja meg a kibocsátó 
részvénytőkéjének 5 %-a, vagy 
10 millió EUR névérték közül a kisebbet.

(2) Amennyiben a közgyűlés napirendjének 
kiegészítéséhez és határozattervezet 
előterjesztéséhez való jog gyakorlásának 
feltétele, hogy a részvénytulajdonos vagy 
részvénytulajdonosok a kibocsátó 
részvénytőkéjében minimális részesedéssel 
rendelkezzenek, ez az előírt minimális 
részesedés nem haladhatja meg a kibocsátó 
részvénytőkéjének 5 %-át.

Or. fr

Indokolás

Nem tűnik kedvezőnek egy értékre hivatkozni tőzsdei környezetben, mivel ez jogvitákat 
okozhat az árfolyamok fluktuációja következtében.

Módosítás, előterjesztette: Bert Doorn

Módosítás: 90
6. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Amennyiben a közgyűlés napirendjének 
kiegészítéséhez és határozattervezet 
előterjesztéséhez való jog gyakorlásának
feltétele, hogy a részvénytulajdonos vagy 
részvénytulajdonosok a kibocsátó 
részvénytőkéjében minimális részesedéssel 
rendelkezzenek, ez az előírt minimális 
részesedés nem haladhatja meg a kibocsátó 
részvénytőkéjének 5 %-a, vagy 
10 millió EUR névérték közül a kisebbet.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett 
összes jog feltétele, hogy a 
részvénytulajdonos vagy 
részvénytulajdonosok a vállalat
részvénytőkéjében minimális részesedéssel 
rendelkezzenek, ez az előírt minimális 
részesedés nem haladhatja meg a kibocsátó 
részvénytőkéjének 5 %-át. A tagállamok 
megengedhetik a vállalatoknak, hogy azok 
visszautasítsák a vállalat fontosabb 
érdekeivel ütköző határozattervezetekre 
irányuló előterjesztéseket.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen mindenféle visszaélés a napirendi pontok 
kiegészítésére irányuló joggal kapcsolatban, lehetőséget kell biztosítani a tagállamoknak 
arra, hogy a nemzeti jogszabályokban feltüntessék azt, hogy a határozattervezeteket vissza 
lehet utasítani, amennyiben a vállalat fontosabb érdekeit hátrányosan érintik.
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Módosítás, előterjesztette: Jean-Pierre Audy

Módosítás: 91
6. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Amennyiben a közgyűlés napirendjének
kiegészítéséhez és határozattervezet 
előterjesztéséhez való jog gyakorlásának 
feltétele, hogy a részvénytulajdonos vagy 
részvénytulajdonosok a kibocsátó 
részvénytőkéjében minimális részesedéssel 
rendelkezzenek, ez az előírt minimális 
részesedés nem haladhatja meg a kibocsátó
részvénytőkéjének 5 %-a, vagy 
10 millió EUR névérték közül a kisebbet.

(2) A tagállamok jogában állhat
kiegészíteni az éves közgyűlés napirendjét
és határozattervezetet előterjeszti a 
közgyűlésen feltéve, hogy a vállalat 
részvénytőkéjében minimális részesedéssel 
rendelkezzenek, és ez az előírt minimális 
részesedés nem haladja meg a vállalat 
részvénytőkéjének 5 %-át. Az ilyen 
százalékokat csökkenő határértékek 
segítségével lehet kiszámolni a vállalat 
tőkéjéből kiindulva azzal, hogy az kevesebb 
legyen, mint a részvénytőke hozamának a 
0,5%-a.

Or. en

Indokolás

The principle according to which « shareholders, acting individually or collectively, shall 
have the right to add items to the agenda of general meetings and table draft resolutions at 
general meetings » must be endorsed. However, the Directive should not set the thresholds 
that may be imposed by Member States as regards the exercise of these rights. In any events, 
if such solution where to be adopted, it would be necessary to enhance the proposed 
mechanism. The thresholds should be expressed only as percentages of the company’s capital 
without exceeding 5% of the amount of the share capital and might be declining according to 
the amount of  company’s capital, with a floor of 0.5% of the share capital (in order to take 
into account the nominal value of the stake). 

Módosítás, előterjesztette:  Wolf Klinz

Módosítás: 92
6. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) Az (1) bekezdésben említett jogokat a 
közgyűlést megelőzően kellő időben kell 
gyakorolni, lehetővé téve ezzel más 
részvénytulajdonosok számára, hogy a 
közgyűlés előtt hozzáférjenek a módosított 
napirendhez vagy a javasolt határozathoz, 
vagy megkapják azokat.

(3) Minden tagállam meghatároz egy 
határidőt, ameddig a részvénytulajdonosok 
gyakorolhatják azt a jogukat, hogy 
kiegészítsék az éves közgyűlés napirendjét, 
vagy erre felszólítsák a vállalatot. A 
tagállamok azon jog gyakorlására is 
meghatároznak egy határidőt, hogy 
határozattervezetet terjeszthessenek elő a 
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közgyűlések napirendi pontjaihoz.
E határidők legkésőbb a közgyűlés előtt 
legalább hét nappal zárulnak le, a határidő 
legutolsó napját és a közgyűlés időpontját 
nem számítva.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállam megengedi, hogy a határozattervezeteket a közgyűlés alatt terjesszék elő. 
Ezt nem szabadna megtiltani egy határidő előírásával. Ezzel ellentétben a napirend új 
napirendi pontokkal való kiegészítésére vonatkozóan meg kell szabni egy határidőt (legalább 
7 napot) annak érdekében, hogy a vállalatoknak elegendő idejük legyen a javított napirend 
megjelentetéséhez, illetve, hogy a részvénytulajdonosoknak legyen lehetőségük a 
tájékozódásra az új módosításokkal kapcsolatosan. A tagállamok ugyanazt a határidőt 
szabhatják meg a határozattervezet előterjesztés esetében is, azonban ez nem kötelező.

Módosítás, előterjesztette: Piia-Noora Kauppi

Módosítás: 93
6. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) Az (1) bekezdésben említett jogokat a 
közgyűlést megelőzően kellő időben kell 
gyakorolni, lehetővé téve ezzel más 
részvénytulajdonosok számára, hogy a 
közgyűlés előtt hozzáférjenek a módosított 
napirendhez vagy a javasolt határozathoz, 
vagy megkapják azokat.

(3) Minden tagállamnak meg kell 
határoznia egy határidőt a közgyűlésre való 
összehívást követő meghatározott napok 
alapján, illetve a közgyűlés napját 
megelőzően, ameddig a 
részvénytulajdonosok gyakorolhatják az 
(1a) és (1b) bekezdésben foglalt jogukat,

Or. en

Indokolás

A közgyűlés napirendjének kiegészítéséhez és a határozattervezet előterjesztéshez való jogot 
nem kell külön rendszerben kezelni.

Módosítás, előterjesztette:  Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Módosítás: 94
6. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) Az (1) bekezdésben említett jogokat a 
közgyűlést megelőzően kellő időben kell 
gyakorolni, lehetővé téve ezzel más 
részvénytulajdonosok számára, hogy a 

(3) Minden tagállam meghatároz egy 
határidőt, ameddig a részvénytulajdonosok 
gyakorolhatják azt a jogukat, hogy 
kiegészítsék a közgyűlés napirendjét, vagy 
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közgyűlés előtt hozzáférjenek a módosított 
napirendhez vagy a javasolt határozathoz, 
vagy megkapják azokat.

erre felszólítsák a vállalatot. A tagállamok 
azon jog gyakorlására is meghatároznak 
egy határidőt, hogy határozattervezetet 
terjeszthessenek elő a közgyűlések 
napirendi pontjaihoz.

E határidők legkésőbb a közgyűlés előtt 
legalább hét nappal zárulnak le, a határidő 
legutolsó napját és a közgyűlés időpontját 
nem számítva.

Or. fr

Indokolás

Néhány tagállam megengedi, hogy a határozattervezeteket a közgyűlés alatt terjesszék elő. 
Ezt a gyakorlatot nem kell módosítani. Ezzel ellentétben a napirend új napirendi pontokkal 
való kiegészítésére vonatkozóan meg kell szabni egy határidőt annak érdekében, hogy a 
részvényesek a javított napirendet megjelentethessék, illetve, hogy a részvénytulajdonosok 
tájékozódni tudjanak.

Az egyszerű közgyűlés és a rendkívüli közgyűlés közötti különbség a határozathozatalhoz 
szükséges többség kérdésével magyarázható. A rendkívüli körülmények esetében a 
részvénytulajdonosok rövid határidővel történő összehívásának lehetőségét az OPA irányelv 
inspirálta.

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 95
6. CIKK (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) Amennyiben az (1) bekezdésben 
szereplő jogokat a (3) bekezdés 
rendelkezései alapján gyakorolták, és 
amennyiben a jogok gyakorlása maga után 
vonja a már közzétett közgyűlést összehívó 
értesítés módosítását, a vállalat a (3) 
bekezdésben foglalt határidő után azonnal 
közzétesz egy javított értesítést az internetes 
honlapján, a tagállam további értesítéssel 
és megjelentetéssel kapcsolatos feltételekre 
vonatkozó kötelezettsége nélkül.

Or. en
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Indokolás

Az új bekezdés biztosítja, hogy a részvénytulajdonosoknak legyen lehetőségük tájékoztatni 
egymást a változásokról jóval a közgyűlés előtt. Figyelembe veszi továbbá azt a tényt, hogy 
néhány tagállamban csak a közgyűlést összehívó értesítés közzététele előtt lehet gyakorolni a 
napirend új napirendi pontokkal való kiegészítésére irányuló jogot. A javított napirend 
szükségessége ezért nem merül fel.

Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a dupla kiküldés, és ezáltal csökkenteni lehessen az 
adminisztrációs terheket, a vállalatnak csak a javított napirendet és a hozzátett határozatokat 
kell megjelentetnie internetes honlapján, kivéve ha a nemzeti jogszabályok nem rendelkeznek 
további feltételekről.

Módosítás, előterjesztette:  Arlene McCarthy

Módosítás: 96
7. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy:
(a) a közgyűlésen való részvétel és 
valamenyi részvényekkel kapcsolatos 
szavazási jogok nem kötöttek olyan 
feltételekhez, mint a részvények letétéhez, 
átruházásához vagy más természetes vagy 
jogi személyre való átírásához a közgyűlés 
előtt; és
(b) a fordulónap és a közgyűlés nap közötti 
időszak alatt a részvények eladásával vagy 
átruházásával kapcsolatos jogokra ne 
vonatkozzon olyan korlátozás, ami máskor 
sem lenne alkalmazható.

Or. en
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Indokolás

Az egyik legfontosabb gyakorlati tényező a fordulónap. Az összes tagállamban lévő összes 
vállalat számára nem lehetséges egyetlen egy fordulónapot megállapítani. Minden tagállam 
számára meg lehet azonban állapítani egy fordulónapot (vagy legalább két ilyen dátumot, 
egyet a bemutatóra szóló részvényeknek, és egy másikat a névre szóló részvényeknek, feltéve, 
ha egy vállalat mindkét részvénytípust kiadta, abban az esetben csupán az egyik dátum 
alkalmazható).

Módosítás, előterjesztette:  Giuseppe Gargani

Módosítás: 97
7. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Valamely kibocsátó közgyűlésén való 
részvételi és szavazati jog feltétele lehet, 
hogy a szóban forgó közgyűlés előtt 
bizonyos időpontban a természetes vagy jogi 
személynek bizonyítania kell, hogy az adott 
kibocsátó részvényének birtokosa.
A részvénytulajdonosként való minősítés 
bizonyítékát csak azokhoz a feltételekhez 
kell kötni, amelyek szükségesek a 
részvénytulajdonosok azonosításához és az 
azonosítás biztosításához arányos 
mértékében.

(2) Valamely vállalat közgyűlésén való 
részvételi és szavazati jog feltételévé kell 
tenni, hogy a szóban forgó közgyűlés előtt 
bizonyos időpontban a természetes vagy jogi 
személynek bizonyítania kell, hogy az adott 
vállalat részvényének birtokosa.
A részvénytulajdonosként való minősítés 
bizonyítékát csak azokhoz a feltételekhez 
kell kötni, amelyek szükségesek a 
részvénytulajdonosok azonosításához.

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos a kibocsátók számára, hogy a közgyűlést megelőzően állapítsák meg a 
részvénytulajdonosok azonosságát. A részvénytulajdonosok személyének egy meghatározott 
időpontban történő megállapítása nem fakultatívnak kell lennie, hanem kötelezőnek. Másképp 
ezen a szinten nem történne meg az összehangolás. Az ECON 46. számú módosítását (és nem 
a JURI 22. számú módosítását) támogatni kell, de a “A részvénytulajdonosként való minősítés 
bizonyítéka“-val kezdődő utolsó mondat törlése nélkül. 

Az „arányos” kifejezésre való hivatkozást töröltük annak érdekében, hogy ne lehessen túl sok 
kifogást találni abban az esetben, ha a részvénytulajdonos személyazonosságát nem állapítják 
meg.
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Módosítás, előterjesztette: Piia-Noora Kauppi

Módosítás: 98
7. CIKK (2) BEKEZDÉS, (1) ALBEKEZDÉS

(2) Valamely kibocsátó közgyűlésén való 
részvételi és szavazati jog feltétele lehet, 
hogy a szóban forgó közgyűlés előtt 
bizonyos időpontban a természetes vagy jogi 
személynek bizonyítania kell, hogy az adott 
kibocsátó részvényének birtokosa.

(2) A tagállamok megtilthatják, vagy 
felhatalmazhatják a vállalatokat, hogy 
megtiltsák a közgyűlésen való résztvételt, 
illetve a birtokukban lévő részvényekkel 
kapcsolatos szavazást amennyiben nem 
voltak részvénytulajdonosok a szóban forgó 
közgyűlést megelőző meghatározott 
dátumon (a „fordulónapon”). A fordulónap 
különbözhet a bemutatóra szóló részvények 
és a névre szóló részvények 
részvénytulajdonosok esetében.

Or. en

Indokolás

Minden tagállamban be kell vezetni egy fordulónap mechanizmust.

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 99
7. CIKK (2) BEKEZDÉS, (1) ALBEKEZDÉS

(2) Valamely kibocsátó közgyűlésén való 
részvételi és szavazati jog feltétele lehet, 
hogy a szóban forgó közgyűlés előtt 
bizonyos időpontban a természetes vagy jogi 
személynek bizonyítania kell, hogy az adott 
kibocsátó részvényének birtokosa.

(2) Valamely vállalat közgyűlésén való 
részvételi és szavazati jog feltételévé kell 
tenni, hogy a szóban forgó közgyűlés előtt
bizonyos időpontban (a továbbiakban: 
fordulónap) a természetes vagy jogi 
személynek bizonyítania kell, hogy az adott 
vállalat részvényének birtokosa.
A tagállamoknak nem kell alkalmazniuk az 
első albekezdést azokra a vállalatokra, 
amelyek a közgyűlés napján a részvényesek 
aktuális listája alapján azonosítani tudják 
részvénytulajdonosaik nevét és címét.

Or. en

Indokolás

Egy közös EU-s rendszer – a fordulónap rendszer – lehetővé tenné a részvénytulajdonos 
számára, hogy jobban kiigazodjon a közgyűlésen való részvétel bonyolult rendszerén.
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A későbbiekben talán technikailag is lehetséges lesz a részvénytulajdonosok azonosítása a 
közgyűlés napján, így nem lesz továbbra szükség a fordulónapra.

Módosítás, előterjesztette:  Wolf Klinz

Módosítás: 100
7. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A (2) bekezdés első albekezdésében 
említett határidőt a tagállamok határozzák 
meg az abban a tagállamban alapító okirat 
szerinti székhellyel rendelkező kibocsátók 
közgyűléseire vonatkozóan.
Ez a határidő azonban nem lehet korábban, 
mint 30 naptári nappal a közgyűlés előtt.
Minden tagállam közli az így meghatározott 
határidőt a Bizottsággal, amely az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a 
határidőket.

(3) A tagállamok eltérő fordulónapokat 
állapíthatnak meg azokra a vállalatokra, 
amelyek bemutatóra szóló részvényeket, és 
azokra, amelyek névre szóló részvényeket 
bocsátanak ki. Minkét vállalat típus 
esetében, a fordulónap azonos egy 
tagállamon belül. 
A közgyűlésről szóló értesítés időpontja és a 
fordulónap közötti minimális időszak – az 
értesítés napját és a fordulónapot nem 
számítva – legalább:
a) 10 naptári nap a közgyűlések esetében; 
és 
b) 5 naptári nap a különleges és rendkívüli 
körülmények között összehívott közgyűlések 
esetében.

Or. en

Indokolás

Egy fordulónapfordulónap alkalmazása mindkét részvény típus esetében, a bemutatóra szóló 
részvényeknél, valamint a névre szóló részvényeknél, hátrányosan érintené a névre szóló 
részvényeket, mivel ott könnyebben meg lehet állapítani a fordulónapfordulónapot, ezáltal 
közelebb hozni a közgyűlés napjához, mint a bemutatóra szóló részvényeknél alkalmazott 
fordulónapfordulónapot.
Mindkét esetben a fordulónapfordulónapot minél közelebb kell meghatározni a közgyűléshez 
és minél több időt kell hagyni az értesítés küldése napja és a fordulónapfordulónap között 
annak érdekében, hogy az intézményes beruházók számára lehetőség legyen a kölcsön 
részvények visszavonását.
Az utolsó albekezdés a 16. cikkhez lett áthelyezve.

Módosítás, előterjesztette: Arlene McCarthy

Módosítás: 101
7. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A (2) bekezdés első albekezdésében 
említett határidőt a tagállamok határozzák 

Minden tagállamnak biztosítania kell, hogy 
az összes vállalat csak egy 
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meg az abban a tagállamban alapító okirat 
szerinti székhellyel rendelkező kibocsátók 
közgyűléseire vonatkozóan.
Ez a határidő azonban nem lehet korábban, 
mint 30 naptári nappal a közgyűlés előtt.
Minden tagállam közli az így meghatározott 
határidőt a Bizottsággal, amely az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a 
határidőket.

fordulónapfordulónapot alkalmaz, azonban 
a tagállam kijelölhet egy fordulónapot 
azoknak a vállalatoknak, amelyek 
bemutatóra szóló részvények bocsátottak ki, 
illetve egy másik fordulónapot azoknak a 
vállalatoknak, amelyek névre szóló 
részvények bocsátottak ki, kivéve azoknál a 
vállalatoknál ahol mindkét részvénytípust 
kibocsátották egy fordulónap alkalmazható. 
Ez a fordulónap azonban legalább 30 
naptári nappal a közgyűlés előtt kell, hogy 
legyen. E rendelkezés és az 5. cikk (1) 
bekezdésének végrehajtásával minden 
tagállam biztosíthatja, hogy legalább 10 
naptári nap eltelik a megengedhető 
legkésőbbi közgyűlést összehívása és a 
fordulónap között; a számítás során a fenti 
két dátumot nem kell számításba venni.

Or. en

Indokolás

Egy olyan rendszerben, ahol nagyon hosszú értesítési időt (pl. 60 napot) határoznak meg a 
közgyűlés összehívására, a javasolt módosítás második bekezdése alapján a fordulónapot még 
mindig jóval a közgyűlés napjától távolabb lehetne meghatározni.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Módosítás: 102
7. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A (2) bekezdés első albekezdésében 
említett határidőt a tagállamok határozzák 
meg az abban a tagállamban alapító okirat 
szerinti székhellyel rendelkező kibocsátók 
közgyűléseire vonatkozóan.
Ez a határidő azonban nem lehet korábban, 
mint 30 naptári nappal a közgyűlés előtt.
Minden tagállam közli az így meghatározott 
határidőt a Bizottsággal, amely az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a 
határidőket.

(3) A tagállamok eltérő fordulónapokat 
állapíthatnak meg azokra a vállalatokra, 
amelyek bemutatóra szóló részvényeket, és 
azokra, amelyek névre szóló részvényeket 
bocsátanak ki.
A közgyűlésről szóló értesítés időpontja és a 
fordulónap közötti minimális időszak – az 
értesítés napját és a fordulónapot nem 
számítva – legalább:
a) 21 naptári nap a közgyűlések esetében; 
és 
b) 5 naptári nap a különleges és rendkívüli 
körülmények között összehívott közgyűlések 
esetében.
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Or. fr

Indokolás

Egy fordulónap alkalmazása mindkét részvény típus esetében, a bemutatóra szóló 
részvényeknél, valamint a névre szóló részvényeknél, hátrányosan érintené az utóbbit, mivel 
ott könnyebben meg lehet állapítani a fordulónapot, ezáltal könnyebb közelebb hozni a 
közgyűlés napjához.

Az utolsó albekezdés a 16. cikkhez került át.

Az egyszerű közgyűlés és a rendkívüli közgyűlés közötti különbség a határozathozatalhoz 
szükséges többség kérdésével magyarázható. A rendkívüli körülmények esetében a 
részvénytulajdonosok rövid határidővel történő összehívásának lehetőségét az OPA irányelv 
inspirálta.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 103
7. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A (2) bekezdés első albekezdésében 
említett határidőt a tagállamok határozzák 
meg az abban a tagállamban alapító okirat 
szerinti székhellyel rendelkező kibocsátók 
közgyűléseire vonatkozóan.
Ez a határidő azonban nem lehet korábban, 
mint 30 naptári nappal a közgyűlés előtt.
Minden tagállam közli az így meghatározott 
határidőt a Bizottsággal, amely az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a 
határidőket.

(3) A (2) bekezdés első albekezdésében 
említett határidőt a tagállamok határozzák 
meg az abban a tagállamban alapító okirat 
szerinti székhellyel rendelkező vállalatok 
közgyűléseire vonatkozóan.
Ez a határidő azonban semmiképpen nem 
lehet korábban, mint 15 naptári nappal a 
közgyűlés előtt.
Minden tagállam közli az így meghatározott 
határidőt a Bizottsággal, amely az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a 
határidőket.

Or. en

Indokolás

Általános alapelvként, a cél a lehető legnagyobb mértékű harmonizációra törekvés. A 
lényeges dátumot a közgyűlés napjához való legközelebbi naphoz kell igazítani annak 
érdekében, hogy elkerüljük a korábbi részvényesek részvételét a közgyűlésen.

Módosítás, előterjesztette: Bert Doorn

Módosítás: 104
7. CIKK (3) BEKEZDÉS
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(3) A (2) bekezdés első albekezdésében 
említett határidőt a tagállamok határozzák 
meg az abban a tagállamban az alapító 
okirat szerinti székhellyel rendelkező 
kibocsátók közgyűléseire vonatkozóan.
Ez a határidő azonban nem lehet korábban, 
mint 30 naptári nappal a közgyűlés előtt.
Minden tagállam közli az így meghatározott 
határidőt a Bizottsággal, amely az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a 
határidőket.

(3) A (2) bekezdés első albekezdésében 
említett határidő nem lehet korábban, mint 
30 naptári nappal a közgyűlés előtt.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás tisztázza e cikk célját, amely szerint a vállalatnak biztosítani kell azt a 
lehetőséget, hogy a fordulónapját igazíthassa az ő sajátos helyzetéhez.

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 105
8. CIKK (1) BEKEZDÉS

A tagállamok nem tiltják meg a 
részvénytulajdonosok elektronikus eszközök 
segítségével való részvételét a közgyűlésen.

A tagállamok megengedik a vállalatoknak, 
hogy felkínálják a részvénytulajdonosoknak 
elektronikus eszközök segítségével való 
részvétel bármelyik vagy mindegyik 
formáját a közgyűlésen a következők közül:

a) a közgyűlés valós idejű közvetítése;
b) valós idejű kétirányú kommunikáció, 
amely lehetővé teszi, hogy a 
részvénytulajdonosok egy távoli helyszínről 
kérdéseket tegyenek fel, vagy határozatokat 
terjesszenek elő a közgyűlésen; 
c) szavazat-leadási mechanizmus, akár a 
közgyűlés előtt, akár az alatt;
Amennyiben a szavazatokat a közgyűlés 
előtt adják le, a vállalatoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a szavazás eredményét nem 
hozzák előzetesen az adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületek 
tudomására.
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Or. en

Indokolás

Különösen az igazgatóságok  és felügyelő bizottságok nem rendelkezhetnek előzetes 
kizárólagos ismeretekkel a „távollévő szavazók” leadott szavazatairól. Az eredményt vagy 
egy független harmadik  személy(mint például a közjegyző) tudhatja előre, vagy senki.

Módosítás, előterjesztette: Piia-Noora Kauppi

Módosítás: 106
9. CIKK

9. cikk
Kérdésfeltevési jog

(1) A részvénytulajdonosoknak jogában áll 
szóban kérdést feltenni a közgyűlésen, 
és/vagy írásos vagy elektronikus formában 
a közgyűlés előtt.
(2) A kibocsátó megválaszolja a 
részvénytulajdonosok által hozzá intézett 
kérdéseket, figyelemmel azokra az 
intézkedésekre, amelyeket a tagállamok 
hoznak, vagy amelyek meghozatalát 
lehetővé teszik a kibocsátók számára a 
közgyűlés és annak előkészületei rendes 
lefolyásának, valamint az üzleti érdekek 
bizalmas voltának és védelmének 
biztosítása érdekében. A kérdés 
megválaszoltnak minősül, ha a vonatkozó 
információ rendelkezésre áll a kibocsátó 
internetes oldalán „gyakran ismételt 
kérdések” formájában.
(3) Az (1) bekezdésben említett 
részvénytulajdonosi kérdésekre adott 
válaszokat valamennyi részvényes számára 
hozzáférhetővé kell tenni a kibocsátó 
internetes oldalán.

törölve

Or. en

Indokolás

Az Európában lévő vállalatok számára jó vállalatirányítást jelent, ha a részvénytulajdonosok 
által felvetett kérdésere választ adnak. Több kibocsátó befektető szolgálati osztállyal 
rendelkezik külön erre a célra. Nem lenne hatékony a részvénytulajdonos és a kibocsátó 
közötti párbeszédet jogi rendelkezésekkel és bürokráciával terhelni. A nemzeti vállatirányítási 



AM\631042HU.doc 43/77 PE 378.495v04-00

külső fordítás

HU

törvény alapján kell eljárni e kérdésben.

Módosítás, előterjesztette: Hans-Peter Mayer

Módosítás: 107
9. CIKK

9. cikk
Kérdésfeltevési jog

(1) A részvénytulajdonosoknak jogában áll 
szóban kérdést feltenni a közgyűlésen, 
és/vagy írásos vagy elektronikus formában 
a közgyűlés előtt.
(2) A kibocsátó megválaszolja a 
részvénytulajdonosok által hozzá intézett 
kérdéseket, figyelemmel azokra az 
intézkedésekre, amelyeket a tagállamok 
hoznak, vagy amelyek meghozatalát 
lehetővé teszik a kibocsátók számára a 
közgyűlés és annak előkészületei rendes 
lefolyásának, valamint az üzleti érdekek 
bizalmas voltának és védelmének 
biztosítása érdekében. A kérdés 
megválaszoltnak minősül, ha a vonatkozó 
információ rendelkezésre áll a kibocsátó 
internetes oldalán „gyakran ismételt 
kérdések” formájában.
(3) Az (1) bekezdésben említett 
részvénytulajdonosi kérdésekre adott 
válaszokat valamennyi részvényes számára 
hozzáférhetővé kell tenni a kibocsátó 
internetes oldalán.

törölve

Or. de

Indokolás

A jobb jogalkotás azt is jelenti, hogy csak annyiban kell szabályozást előírni, amennyiben az 
szükséges. A kibocsátók azonban már manapság is önként válaszolnak a részvényeseik 
köréből érkező kérdésekre, mégpedig kifejezetten lelkiismeretesen. Emellett a jelentési és 
közzétételi kötelezettségek – nem utolsósorban európai jog révén történő – kiterjesztése 
következtében soha nem látott mértékben állnak az érdekelt körök rendelkezésére információk 
a tőkapiac-orientált vállalatokról.
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Módosítás, előterjesztette:  Wolf Klinz

Módosítás: 108
9. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A részvénytulajdonosoknak jogában áll 
szóban kérdést feltenni a közgyűlésen, 
és/vagy írásos vagy elektronikus formában 
a közgyűlés előtt.

(1) A részvénytulajdonosoknak jogában áll 
szóban kérdést feltenni a közgyűlésen, de 
csak a közgyűlés napirendi pontjaival 
kapcsolatban. Amennyiben a vállalat 
biztosítja, a részvénytulajdonosok 
használhatnak elektronikus eszközöket a 
kérdésfeltevéshez a közgyűlésen. A 
tagállamok lehetővé tehetik, hogy a 
részvénytulajdonosok írásban kérdést 
tegyenek fel legkésőbb hét nappal a 
közgyűlés előtt.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy meg lehessen tartani a közgyűlés vitafórum jellegét, a részvénytulajdonosoknak 
mindig lehetővé kell tenni, hogy szóban tegyenek fel kérdéseket a közgyűlésen. A tagállamok 
engedélyezhetik számukra, hogy ezt megelőzően is tegyenek fel kérdéseket írásban. Mindkét 
lehetőség (beleértve az e-mail) használata engedélyezésének kötelezettsége e joggal való 
széleskörű visszaélést segítené elő, és a vállalat számára túl sok időt és költséget jelentene. 

A 8. cikk alapján, az elektronikus eszközökről szóló döntést a vállalaton belül kell meghozni.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 109
9. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A részvénytulajdonosoknak jogában áll 
szóban kérdést feltenni a közgyűlésen, 
és/vagy írásos vagy elektronikus formában a 
közgyűlés előtt.

(1) Azon részvénytulajdonosok, akik 
engedélyt kapnak a közgyűlésre való 
részvételre, jogában áll szóbeli kérdést 
feltenni a közgyűlésen, de csak a közgyűlés 
napirendi pontjaival kapcsolatban, illetve 
elektronikus eszközök segítségével és 
írásban tehetnek fel kérdéseket a közgyűlés 
előtt.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 110
9. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A részvénytulajdonosoknak jogában áll 
szóban kérdést feltenni a közgyűlésen, 
és/vagy írásos vagy elektronikus formában a 
közgyűlés előtt.

(1) A részvénytulajdonosoknak jogában áll 
írásos vagy elektronikus formában 
kérdéseket feltenni a közgyűlés előtt.

Or. en

Indokolás

Ha a részvénytulajdonosok, jogosulttá válnának, hogy kérdést tegyenek fel szóban a 
közgyűlésen, az súlyos gyakorlati problémákat okozhat és a közgyűlés lebonyolítása közben 
zavarhoz vezethet. A vállalatok, különösen az éves közgyűléseiken, számítanak arra, hogy 
válaszolniuk kell a részvénytulajdonosok kérdéseire, azonban hasznos lenne, ha a közgyűlést 
levezető elnők előjogot élvezne a viták irányításában és fegyelmezett levezetésében.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Pierre Audy

Módosítás: 111
9. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A részvénytulajdonosoknak jogában áll 
szóban kérdést feltenni a közgyűlésen, 
és/vagy írásos vagy elektronikus formában 
a közgyűlés előtt.

(1) A részvénytulajdonosoknak jogában áll 
szóbeli kérdést feltenni a közgyűlésen és 
írásos formában a közgyűlés előtt, de csak a 
közgyűlés napirendi pontjaival 
kapcsolatban. Be kell bizonyítaniuk 
címűket és a dátumot, amelyen jogukat 
gyakorolták.

A tagállamok meghatározhatnak egy 
dátumot a közgyűlést megelőző 
meghatározott napok száma alapján és 
rendelkezhetnek arról, hogy a vállalatok 
nem kötelesek válaszolni azokra a 
kérdésekre, amelyeket a meghatározott 
dátum után terjesztenek elő.

Or. en

Indokolás
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The principle according to which shareholders have the right to ask questions should be 
approved, but EU regulations should not delve into the detailed implementing terms of the 
exercise of such right.

In any event, the terms proposed by the Commission could not be maintained in their current 
drafting, as they are likely to further the unfair exercise of the right to ask questions. Indeed, 
if the practise of asking questions is not strictly organised, it may quickly become a source a 
abuses, as malicious shareholders might use such right in order to disrupt the meeting’s 
progress by asking numerous and irrelevant questions.

It should not be possible to ask questions in electronic form. Indeed, such solution is 
impracticable: this would require from officers ongoing monitoring of their e-mail address 
and the company’s website. This would also be dangerous, as malicious shareholders might 
ask offensive or disparaging questions. In addition, an alternative solution must be imposed 
on shareholders, who must be required to choose between a written question and an oral 
question.

In addition, it is not admissible to impose on issuers the obligation to answer any questions of 
any nature whatsoever (the proposal for a directive imposes on issuers the obligation to 
respond to all questions asked, subject only to the measures aimed at ensuring the proper 
progress of meetings and the protection of confidentiality as well as the issuer’s commercial 
interests). This mechanism is overly lenient. At least, it is necessary to state that questions 
must have a direct link with the agenda.

Moreover, the Directive must set forth that persons intending to ask questions are required to 
prove that they are shareholders. Such a requirement, which is useful when shares are in 
registered form, is indispensable when shares are in bearer form.

Finally, the Directive should allow Member States to provide for a minimum time between the 
submission of the written question and the date of the general meeting, in order to enable 
officers to prepare responses under acceptable conditions.

Módosítás, előterjesztette:  Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Módosítás: 112
9. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A részvénytulajdonosoknak jogában áll 
szóban kérdést feltenni a közgyűlésen, 
és/vagy írásos vagy elektronikus formában a 
közgyűlés előtt.

(1) A részvénytulajdonosoknak jogában áll 
szóban kérdést feltenni a közgyűlésen, és
írásos vagy elektronikus formában a 
közgyűlés előtt.

Or. fr

Indokolás

Ahhoz, hogy meg lehessen tartani a közgyűlés vitafórum jellegét, a részvénytulajdonosoknak 
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mindig lehetővé kell tenni, hogy szóban tegyenek fel kérdéseket a közgyűlésen.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 113
9. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A részvénytulajdonosoknak jogában áll
szóban kérdést feltenni a közgyűlésen, 
és/vagy írásos vagy elektronikus formában a 
közgyűlés előtt.

(1) A tagállamok engedélyezik, hogy a 
részvénytulajdonosok szóban kérdést 
tegyenek fel a közgyűlésen a napirendi 
pontokkal kapcsolatban, és/vagy írásos 
formában a közgyűlés előtt. Elektronikus 
formában akkor lehet kérdéseket feltenni, 
ha az alapító okirat azt engedélyezi.

Or. fr

Indokolás

A tagállamok engedélyezhetik a részvénytulajdonosoknak, hogy a közgyűlésen szóban 
feltegyenek kérdéseket és/vagy a közgyűlést megelőzően írásban tegyenek fel kérdéseket, 
amelyeket elektronikus eszközök segítségével lehet továbbítani. A közgyűlés megfelelő 
levezetése érdekében a kérdéseknek a napirendi pontokhoz kell kapcsolódniuk.

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 114
9. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A kibocsátó megválaszolja a 
részvénytulajdonosok által hozzá intézett 
kérdéseket, figyelemmel azokra az 
intézkedésekre, amelyeket a tagállamok 
hoznak, vagy amelyek meghozatalát 
lehetővé teszik a kibocsátók számára a 
közgyűlés és annak előkészületei rendes 
lefolyásának, valamint a kibocsátók üzleti 
érdekek bizalmas voltának és védelmének 
biztosítása érdekében. A kérdés 
megválaszoltnak minősül, ha a vonatkozó 
információ rendelkezésre áll a kibocsátó 
internetes oldalán „gyakran ismételt 
kérdések” formájában.

(2) A vállalat a közgyűlésen szóban 
megválaszolja a részvénytulajdonosok által 
a közgyűlésen és a közgyűlés előtt hozzá 
intézett kérdéseket. A tagállamok 
intézkedéseket hozhatnak, vagy az 
intézkedések meghozatalát lehetővé tehetik 
a vállalatok számára a közgyűlés és annak 
előkészületei rendes lefolyásának, valamint 
a vállalat üzleti érdekei bizalmas voltának 
és védelmének biztosítása érdekében. A 
tagállamok megengedhetik a vállalatoknak, 
hogy összevonják az azonos tartalmú 
kérdéseket, és együttesen válaszolják meg 
azokat. A kérdés megválaszoltnak minősül, 
ha a vonatkozó információ rendelkezésre áll
a vállalat internetes oldalán „kérdés és 
válasz” formájában.



PE 378.495v04-00 48/77 AM\631042HU.doc

külső fordítás

HU

Or. en

Indokolás

A közgyűlés az a fórum, ahol minden kért információt meg kell adni annak érdekében, hogy a 
részvénytulajdonos egy világos és teljes képet kapjon a vállalat teljesítményéről. Ezáltal 
minden szóban és írásban feltett kérdést szóban meg kell válaszolni a közgyűlésen, és 
amennyiben azok egy témához kapcsolódnak, együtt is lehet kezelni őket. Ez lehetővé teszi, 
hogy a vállalat egy nagy mennyiségű kérdést átkaroljon, emellett biztosítja, hogy a 
közgyűlésen résztvevő részvénytulajdonos jól megfontolt döntéseket hoznak.

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 115
9. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A kibocsátó megválaszolja a 
részvénytulajdonosok által hozzá intézett 
kérdéseket, figyelemmel azokra az 
intézkedésekre, amelyeket a tagállamok 
hoznak, vagy amelyek meghozatalát 
lehetővé teszik a kibocsátók számára a 
közgyűlés és annak előkészületei rendes 
lefolyásának, valamint a kibocsátók üzleti 
érdekek bizalmas voltának és védelmének 
biztosítása érdekében. A kérdés 
megválaszoltnak minősül, ha a vonatkozó 
információ rendelkezésre áll a kibocsátó 
internetes oldalán „gyakran ismételt 
kérdések” formájában.

(2) A kibocsátó minden ésszerű lépést 
megtesz annak érdekében, hogy a 
közgyűlésen szóban megválaszolja a 
részvénytulajdonosok által a közgyűlésen és 
a közgyűlés előtt hozzá intézett kérdéseket, 
figyelemmel azokra az intézkedésekre, 
amelyeket a tagállamok hoznak, vagy 
amelyek meghozatalát lehetővé teszik a 
kibocsátók számára (különös tekintettel a 
közgyűlést levezető elnök mérlegelési 
jögkörével kapcsolatosan) a közgyűlés és 
annak előkészületei rendes lefolyásának, a 
kibocsátók üzleti érdekei bizalmas voltának 
és védelmének biztosítása, valamint a jogi 
vagy szabályozási kitételek betartása
érdekében. A kérdés megválaszoltnak 
minősül, ha a vonatkozó információ 
rendelkezésre áll a kibocsátó internetes 
oldalán „kérdés és válasz” formájában.

Or. en

Indokolás

Jogot adni a részvénytulajdonosoknak arra, hogy kérdéseket tegyenek fel szóban a 
közgyűlésen súlyos gyakorlati problémákat okozhat és a közgyűlés lebonyolítása közben 
zavarhoz vezethet. A vállalatok, különösen az éves közgyűléseiken, számítanak arra, hogy 
válaszolniuk kell a részvénytulajdonosok kérdéseire, azonban hasznos lenne, ha a közgyűlést 
levezető elnők előjogot élvezne a viták irányításában és fegyelmezett levezetésében.
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Módosítás, előterjesztette: Jean-Pierre Audy

Módosítás: 116
9. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A kibocsátó megválaszolja a 
részvénytulajdonosok által hozzá intézett 
kérdéseket, figyelemmel azokra az 
intézkedésekre, amelyeket a tagállamok 
hoznak, vagy amelyek meghozatalát 
lehetővé teszik a kibocsátók számára a 
közgyűlés és annak előkészületei rendes 
lefolyásának, valamint a kibocsátók üzleti 
érdekek bizalmas voltának és védelmének 
biztosítása érdekében. A kérdés 
megválaszoltnak minősül, ha a vonatkozó 
információ rendelkezésre áll a kibocsátó 
internetes oldalán „gyakran ismételt 
kérdések” formájában.

(2) A vállalat legkésőbb a szavazás előtti 
közgyűlésen válaszolja meg a 
részvénytulajdonosok által hozzá intézett 
kérdéseket. A részvénytulajdonosok által 
intézett kérdésekre való válaszadási 
kötelezettsége alá van vetve azoknak az 
intézkedéseknek, amelyeket a tagállamok 
hoznak, vagy amelyek meghozatalát 
lehetővé teszik a vállalatok számára a 
közgyűlés és annak előkészületei rendes 
lefolyásának, valamint a vállalatok üzleti 
érdekei bizalmas voltának és védelmének 
biztosítása érdekében.

A tagállamok megengedhetik a 
vállalatoknak, hogy összevonják az azonos 
tartalmú kérdéseket, és együttesen 
válaszolják meg azokat.

A kérdés megválaszoltnak minősül, ha a 
vonatkozó információ rendelkezésre áll a 
vállalat internetes oldalán „kérdés és 
válasz” formájában.

Or. en

Indokolás

Egy jogos irányelvjavaslat nem kötelezi a kibocsátókat arra, hogy válaszoljanak a részvények 
tulajdonosainak a közgyűlést megelőzően. Valóban a közgyűlés az a fórum, ahol minden 
információt meg kell adni. Ennek következtében, és figyelembe véve az összes tagállam 
jelenlegi rendszerét, az irányelvnek lehetőséget kell adnia a kibocsátóknak arra, hogy a 
közgyűlés előtt, vagy a közgyűlésen válaszoljanak.

Továbbá lehetőséget kell adni a kibocsátóknak arra, hogy az azonos témájú kérdéseket 
egyszerre válaszolják meg: ez lehetővé teszi, hogy a vállalat nagy mennyiségű kérdéseket 
átkaroljon.
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Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Módosítás: 117
9. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A kibocsátó megválaszolja a 
részvénytulajdonosok által hozzá intézett 
kérdéseket, figyelemmel azokra az 
intézkedésekre, amelyeket a tagállamok 
hoznak, vagy amelyek meghozatalát 
lehetővé teszik a kibocsátók számára a 
közgyűlés és annak előkészületei rendes 
lefolyásának, valamint a kibocsátók üzleti 
érdekei bizalmas voltának és védelmének 
biztosítása érdekében. A kérdés 
megválaszoltnak minősül, ha a vonatkozó 
információ rendelkezésre áll a kibocsátó 
internetes oldalán „gyakran ismételt 
kérdések” formájában.

(2) A vállalat a közgyűlésen szóban 
megválaszolja a részvénytulajdonosok által 
a közgyűlésen és a közgyűlés előtt hozzá 
intézett kérdéseket. A tagállamok 
intézkedéseket hozhatnak, vagy az 
intézkedések meghozatalát lehetővé tehetik
vállalatok számára a közgyűlés és annak 
előkészületei rendes lefolyásának, valamint 
a vállalat üzleti érdekei bizalmas voltának és 
védelmének biztosítása érdekében. A 
tagállamok megengedhetik a vállalatoknak, 
hogy összevonják az azonos tartalmú 
kérdéseket, és együttesen válaszolják meg 
azokat.

Or. fr

Indokolás

A közgyűlés az a fórum, ahol minden kért információt meg kell adni annak érdekében, hogy a 
részvénytulajdonos egy világos és teljes képet kapjon a vállalat teljesítményéről. Ezáltal 
minden szóban és írásban feltett kérdést szóban meg kell válaszolni a közgyűlésen, és 
amennyiben azok egy témához kapcsolódnak, együtt is lehet kezelni őket. Ez lehetővé teszi, 
hogy a vállalat nagy mennyiségű kérdéseket átkaroljon, míg emellett biztosítja, hogy a 
közgyűlésen résztvevő részvénytulajdonos jól megfontolt döntéseket hoz.

Módosítás, előterjesztette: Bert Doorn

Módosítás: 118
9. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A kibocsátó megválaszolja a 
részvénytulajdonosok által hozzá intézett 
kérdéseket, figyelemmel azokra az 
intézkedésekre, amelyeket a tagállamok 
hoznak, vagy amelyek meghozatalát 
lehetővé teszik a kibocsátók számára a 
közgyűlés és annak előkészületei rendes 
lefolyásának, valamint a kibocsátók üzleti 
érdekei bizalmas voltának és védelmének 

2) A vállalat legkésőbb a szavazás előtti 
közgyűlésen válaszolja meg a 
részvénytulajdonosok által hozzá intézett 
kérdéseket. A kérdezési jog és a 
részvénytulajdonosok által intézett 
kérdésekre való válaszadási kötelezettsége
alá van vetve azoknak az intézkedéseknek, 
amelyeket a tagállamok hoznak, vagy 
amelyek meghozatalát lehetővé teszik a 
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biztosítása érdekében. A kérdés 
megválaszoltnak minősül, ha a vonatkozó 
információ rendelkezésre áll a kibocsátó 
internetes oldalán „gyakran ismételt 
kérdések” formájában.

vállalatok számára a közgyűlés és annak 
előkészületei rendes lefolyásának, valamint 
a vállalat üzleti érdekei bizalmas voltának 
és védelmének biztosítása érdekében.

A vállalat nem köteles egyenként válaszolni 
a kérdésekre, amennyiben azok 
megválaszoltnak minősülnek akkor, ha a 
vonatkozó információ rendelkezésre áll a 
vállalat internetes oldalán „gyakran ismételt 
kérdések” formájában.

A tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy a 
vállalatnak elfogadható időn belül 
válaszolnia kell a részvénytulajdonos vagy 
részvénytulajdonosok által feltett 
kérdésekre amennyiben a 
részvénytulajdonos vagy 
részvénytulajdonosok a vállalat 
részvénytőkéjének 1%-át birtokolja.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy ne történjen visszaélés a közgyűlésen történő kérdésfeltételi joggal 
kapcsolatban, lehetőséget kell adni a tagállamoknak, hogy a nemzeti jogszabályokban 
rendelkezzenek arról, hogy a vállalatok tehetnek lépéseket a közgyűlések megfelelő 
előkészítése fegyelmezett levezetés érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 119
9. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) Az (1) bekezdésben említett 
részvénytulajdonosi kérdésekre adott 
válaszokat valamennyi részvényes számára 
hozzáférhetővé kell tenni a kibocsátó 
internetes oldalán.

törölve

Or. en

Indokolás

A (3) bekezdés egy költséges kötelezettséghez vezetne, amely alapján igazolt perceket 
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veszítenénk el a teljes közgyűlés alatt. A válaszok megjelentetése időrabló és költséges 
vitákhoz vezethet az elhangzottak megfelelő visszaadásával és a válaszok megfelelőségével 
kapcsolatban. Ezt a rendelkezést ezért törölni kell.

Módosítás, előterjesztette: Bert Doorn

Módosítás: 120
9. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) Az (1) bekezdésben említett 
részvénytulajdonosi kérdésekre adott 
válaszokat valamennyi részvényes számára 
hozzáférhetővé kell tenni a kibocsátó 
internetes oldalán.

törölve

Or. en

Indokolás

A vállalat és a részvénytulajdonosok közötti párbeszéd a jó vállalatirányítás kulcs eleme. A 
vállalatok önkéntesen és egyenként válaszolnak a részvénytulajdonosok által nekik feltett 
kérdésekre. Azz európai és a nemzetközi jog továbbá létrehozott egy olyan átlátható keretet és 
közzétételi kötelezettségeket, amelyek erősen összefonódnak. A 9. cikk (3) bekezdése ezért 
felesleges és csak további bürókráciát jelent anélkül, hogy elősegítené a közvetlen 
kommunikációt vagy, hogy a részvénytulajdonosok igazi igényeit kielégítené.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 121
9. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) Az (1) bekezdésben említett 
részvénytulajdonosi kérdésekre adott 
válaszokat valamennyi részvényes számára 
hozzáférhetővé kell tenni a kibocsátó
internetes oldalán.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
részvénytulajdonosi kérdésekre adott 
válaszokat valamennyi részvényes számára 
hozzáférhetővé lehet tenni a vállalat 
internetes oldalán.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 122
9. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) Az (1) bekezdésben említett 
részvénytulajdonosi kérdésekre adott 

(3) Az (1) bekezdésben említett 
részvénytulajdonosi kérdésekre adott 
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válaszokat valamennyi részvényes számára 
hozzáférhetővé kell tenni a kibocsátó 
internetes oldalán.

válaszokat vagy az arról szóló 
összefoglalást valamennyi részvényes 
számára hozzáférhetővé kell tenni a 
kibocsátó internetes oldalán.

Or. en

Indokolás

Ha a részvénytulajdonosok, jogosulttá válnának, hogy kérdést tegyenek fel szóban a 
közgyűlésen, az súlyos gyakorlati problémákat okozhat és a közgyűlés lebonyolítása közben 
zavarhoz vezethet. A vállalatok, különösen az éves közgyűléseiken, számítanak arra, hogy 
válaszolniuk kell a részvénytulajdonosok kérdéseire, azonban hasznos lenne, ha a közgyűlést 
levezető elnők előjogot élvezne a viták irányításában és fegyelmezett levezetésében.

Módosítás, előterjesztette: Arlene McCarthy

Módosítás: 123
10. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Minden részvénytulajdonosnak jogában 
áll, hogy bármely más természetes vagy jogi 
személyt meghatalmazottnak nevezzen ki, 
hogy az nevében részt vegyen és szavazzon 
a közgyűlésen. A meghatalmazottként 
eljáró személyre vonatkozóan szabható 
egyetlen követelmény, hogy jogképesnek 
kell lennie.
Mindazonáltal a tagállamok a 
meghatalmazottak jogait a szavazati jogok 
gyakorlására korlátozhatják abban az 
esetben, ha:
a) üzleti, rokoni vagy egyéb kapcsolatban 
állnak a kibocsátóval,
b) a kibocsátó ellenőrző részvényesei,
c) a kibocsátó, vagy annak valamely 
ellenőrző részvényese vezetőségének tagjai 

A részvénytulajdonos közgyűlésenként csak 
egy személyt nevezhet ki, hogy nevében 
meghatalmazottként járjon el.

(1) Minden részvénytulajdonosnak jogában 
áll, hogy bármely más természetes vagy jogi 
személyt meghatalmazottnak nevezzen ki, 
hogy az nevében részt vegyen és szavazzon 
a közgyűlésen. A meghatalmazott 
ugyanazoknak a felszólalási és 
kérdésfeltevési a gyakorlására jogosult a 
közgyűlésen, amelyekre az őt kinevező 
részvénytulajdonos lenne jogosult.
Azon a feltételen kívül, hogy a 
meghatalmazottnak jogképesnek kell 
lennie, a tagállamok eltörölhetnek minden 
olyan jogszabályt, amely korlátozza vagy 
felhatalmazza a vállalatokat, hogy 
korlátozzák a meghatalmazottnak kijelölt 
személyek alkalmasságát.
(1a) A tagállamok a meghatalmazottak 
kinevezését egyetlen egy közgyűlésre 
korlátozhatják, amennyiben a közgyűlést 
egy meghatározott időszakban tartják.
A 13. cikk (5) sérelme nélkül, a tagállamok 
minden közgyűlés alkalmával 
korlátozhatják a részvénytulajdonos által 
kijelölt meghatalmazottak számát.
(1b) A fenti bekezdésekben foglalt 
megengedett korlátozásokon felül, a 



PE 378.495v04-00 54/77 AM\631042HU.doc

külső fordítás

HU

tagállam csak abban az esetben 
korlátozhatja vagy hatalmazhatja fel a 
vállalatokat, hogy korlátozzák a 
részvénytulajdonosok jogát a 
meghatalmazottak jogain keresztül, 
amennyiben a részvénytulajdonos és a 
meghatalmazott közötti lehetséges vitákat 
próbálja célozni, mivel a 
meghatalmazottnak a részvénytulajdonos 
érdekei szerint kell eljárni. Amikor 
megfelelően jár el, a tagállam nem 
alkalmazhat egyéb feltételeket az alábbi
eseteken kívül:
a) a tagállamok előírhatják, hogy a 
meghatalmazott közzétegyen egyes 
meghatározott tényeket, amelyek az 
esetleges összeférhetetlenségek értékelése 
céljából a részvénytulajdonosok számára 
fontosak lehetnek;
b) a tagállamok korlátozhatják vagy 
kizárhatják a részvényesi jogok 
meghatalmazott útján és szavazási utasítás 
nélkül történő gyakorlását minden olyan 
határozat tekintetében, amelynél a 
meghatalmazottnak a részvénytulajdonos 
megbízásából kell szavaznia;
c) a tagállamok korlátozhatják vagy
kizárhatják a meghatalmazás más 
személyre való átruházását, ez azonban 
nem akadályozhatja a jogi személy 
meghatalmazottat az adminisztratív vagy 
irányítási testületének valamelyik tagja 
vagy valamelyik alkalmazottja által rá 
ruházott hatáskörök gyakorlásában. 
A fenti bekezdés alapján akkor jöhet létre 
érdekellentét, amikor a meghatalmazott:
(i) a vállalat ellenőrző részvényese vagy 
ellenőrző részvényese vezetőségének tagja;
(ii) a vállalat valamely adminisztratív, 
vezetői vagy ellenőrző bizottságnak tagja, a 
vállalat alkalmazottja vagy auditora, illetve 
az (i) pontban foglalt ellenőrző részvényese 
vagy ellenőrző személye;
(iii) rokoni kapcsolatban áll az (ii) pontban 
foglalt természetes személyekkel;
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Or. en

Indokolás

Az irányelvben úgynevezett részvénytulajdonosok nevében szavazó ”meghatalmazottak” 
kinevezésével kapcsolatos korlátozó nemzeti jogszabályok liberalizációja szükségszerű az 
irányelv gyakorlati alkalmazásához. A fenti módosítás megközelítése az érdekellentétekkel 
kapcsolatos törvényes fenntartások és a részvénytulajdonosok által vett döntések megőrzése 
között teremt egyensúlyt.

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 124
10. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Minden részvénytulajdonosnak jogában 
áll, hogy bármely más természetes vagy jogi 
személyt meghatalmazottnak nevezzen ki, 
hogy az nevében részt vegyen és szavazzon 
a közgyűlésen.

(1) Minden részvénytulajdonosnak jogában 
áll, hogy bármely más természetes vagy jogi 
személyt meghatalmazottnak nevezzen ki, 
hogy az nevében részt vegyen és szavazzon 
a közgyűlésen.

A meghatalmazott csak azoknak a 
felszólalási, kérdésfeltevési, határozat-
előterjesztési és szavazási jogoknak a 
gyakorlására jogosult a közgyűlésen,
amelyekre az őt kinevező 
részvénytulajdonos lenne jogosult; e 
jogokat az őt kinevező részvénytulajdonos 
utasításaival összhangban kell gyakorolnia.

A meghatalmazottként eljáró személyre 
vonatkozóan szabható egyetlen 
követelmény, hogy jogképesnek kell lennie.

A meghatalmazottként eljáró személyre 
vonatkozóan szabható egyetlen 
követelmény, hogy jogképesnek kell lennie.

Mindazonáltal a tagállamok a 
meghatalmazottak jogait a szavazati jogok 
gyakorlására korlátozhatják abban az 
esetben, ha:

Mindazonáltal, amennyiben a tagállamok a 
meghatalmazottak által képviselt 
részvénytulajdonos jogait korlátozzák, a 
meghatalmazottak érdekellentét kezeléséhez 
szükséges korlátozásoknak nem szabad 
meghaladniuk a szükséges és arányos 
mértéket.
Többek közt, az ilyen korlátozásokat azon 
meghatalmazottak esetben kell alkalmazni, 
aki:

a) üzleti, rokoni vagy egyéb kapcsolatban 
állnak a kibocsátóval,

(a) a vállalat ellenőrző részvényese vagy 
ellenőrző részvényese vezetőségének tagja;
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b) a kibocsátó ellenőrző részvényesei, (b) a vállalat valamely adminisztratív, 
vezetői vagy ellenőrző bizottságnak tagja, 
illetve az (a) pontban foglalt ellenőrző 
részvényese vagy ellenőrző személye;

c) a kibocsátó, vagy annak valamely 
ellenőrző részvényese vezetőségének tagjai 

(c) rokoni vagy üzleti kapcsolatban áll az 
(b) pontban foglalt természetes 
személyekkel;

A részvénytulajdonos közgyűlésenként csak 
egy személyt nevezhet ki, hogy nevében 
meghatalmazottként járjon el.

A részvénytulajdonos és a meghatalmazott 
közötti kapcsolat nem befolyásolhatja a 
meghatalmazott által a vállalattal szemben
végrehajtott tettek érvényességét

Or. en

Indokolás

A módosítás lehetőséget ad a tagállamoknak, hogy kezelni tudják egyrészt a 
meghatalmazottak között lévő érdekellentéteket, másrészt a részvénytulajdonosok és a vállalat 
között kialakult érdekellentéteket. A tagállamok szabadon választhatnak megfeleló intézkedést 
az ilyen jellegű érdekellentétet kezelésére.

A felsorolás  nem taxatív, azonban megnevez teljesen egyértelmű eseteket, amikor a 
tagállamoknak korlátozniuk kell a meghatalmazottak jogait.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Pierre Audy

Módosítás: 125
10. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Minden részvénytulajdonosnak jogában 
áll, hogy bármely más természetes vagy jogi 
személyt meghatalmazottnak nevezzen ki, 
hogy az nevében részt vegyen és szavazzon 
a közgyűlésen.
A meghatalmazottként eljáró személyre 
vonatkozóan szabható egyetlen 
követelmény, hogy jogképesnek kell lennie.
Mindazonáltal a tagállamok a 
meghatalmazottak jogait a szavazati jogok 
gyakorlására korlátozhatják abban az 
esetben, ha:

(a) üzleti, rokoni vagy egyéb 
kapcsolatban állnak a kibocsátóval,

(b) a kibocsátó ellenőrző részvényesei,

(1) Minden részvénytulajdonosnak jogában 
áll, hogy bármely más természetes vagy jogi 
személyt meghatalmazottnak nevezzen ki, 
hogy az nevében részt vegyen és szavazzon 
egy meghatározott közgyűlésen. A 
tagállamok szigorúbb követelményeket 
állapíthatnak meg.
A fent említett követelmények, amelyek a 
letelepedési szabadság és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága által 
érvényesülnek, valamennyi természetes és 
jogi külföldi személyre is vonatkoznak.

A tagállamok a részvénytulajdonosok 
jogaira vonatkozóan csak olyan 
korlátozásokat vezethetnek be a 
meghatalmazottakon keresztül, amelyek az 
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(c) a kibocsátó, vagy annak valamely 
ellenőrző részvényese vezetőségének 
tagjai

A részvénytulajdonos közgyűlésenként csak 
egy személyt nevezhet ki, hogy nevében 
meghatalmazottként járjon el.

érdekellentét kezeléséhez szükséges 
korlátozások szükségesek.

A meghatalmazott a részvénytulajdonos 
nevében szavaz.

Egy közgyűlésen a részvénytulajdonos csak 
egy személyt jelölhet ki meghatalmazottnak
azon részvények esetében, amelyek ugyanaz 
a biztonsági számlán vannak.

Or. en

Indokolás

While the proxy voting system is positive, a shareholder should not be given the possibility of 
appointing just any person to represent him at the general meeting. The Directive must enable 
Member States to impose specific requirements as to the proxy holder’s identity, in particular 
to restrict access to the meeting to the sole shareholders. This possibility is essential for the 
proper functioning of the French system, which grants particularly important powers to 
shareholders’ meetings.

The Directive should allow Member States to provide for restrictions to the exercise of voting 
rights by a proxy holder in order to address all conflicts of interests that may occur, for 
example between the proxy holder and the shareholder or between the proxy holder and the 
issuer.

The Directive should impose on the proxy holder the obligation to vote in the shareholder’s 
name. This is necessary to ensure the reliability of the proxy system.

The clarification according to which the impossibility of appointing several persons only 
applies to shares held on a same securities account would enable shareholders holding, on 
several accounts shares of a same issuer to appoint each of the account-holding institutions 
as proxy holder.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 126
10. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Minden részvénytulajdonosnak jogában 
áll, hogy bármely más természetes vagy jogi 
személyt meghatalmazottnak nevezzen ki,
hogy az nevében részt vegyen és szavazzon 
a közgyűlésen. A meghatalmazottként 
eljáró személyre vonatkozóan szabható 

(1) Minden részvénytulajdonosnak jogában 
áll, hogy bármely más természetes vagy jogi 
személyt meghatalmazottnak nevezzen ki, 
hogy az nevében részt vegyen és szavazzon 
a közgyűlésen.
Azon a követelményen túl, hogy a 
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egyetlen követelmény, hogy jogképesnek 
kell lennie. A meghatalmazottként eljáró 
személyre vonatkozóan szabható egyetlen 
követelmény, hogy jogképesnek kell lennie.
Mindazonáltal a tagállamok a 
meghatalmazottak jogait a szavazati jogok 
gyakorlására korlátozhatják abban az 
esetben, ha:
a) üzleti, rokoni vagy egyéb kapcsolatban 
állnak a kibocsátóval,
b) a kibocsátó ellenőrző részvényesei,
c) a kibocsátó, vagy annak valamely 
ellenőrző részvényese vezetőségének tagjai 
A részvénytulajdonos közgyűlésenként csak 
egy személyt nevezhet ki, hogy nevében 
meghatalmazottként járjon el.

meghatalmazottnak jogképesnek kell 
lennie, a tagállamok csak akkor köthetik 
megszorításokhoz és követelményekhez a 
részvényesi jogok meghatalmazott útján 
történő gyakorlását, ha ezek szükségesek a 
meghatalmazott összeférhetetlenségének 
kezeléséhez, feltéve, hogy ezek a 
követelmények a célkitűzéshez képest 
arányosak, továbbá ennek végrehajtása 
során a tagállamok a következőkön túl nem 
állapítanak meg más követelményeket:

a) a tagállamok előírhatják, hogy a 
meghatalmazott közzétegyen egyes 
meghatározott tényeket, amelyek az 
esetleges összeférhetetlenségek értékelése 
céljából a részvénytulajdonosok számára 
fontosak lehetnek;

b) a tagállamok korlátozhatják vagy 
kizárhatják a részvényesi jogok 
meghatalmazott útján és szavazási utasítás 
nélkül történő gyakorlását minden olyan 
határozat tekintetében, amelynél a 
meghatalmazottnak a részvénytulajdonos 
megbízásából kell szavaznia;

c) a tagállamok korlátozhatják vagy 
kizárhatják a meghatalmazás más 
személyre való átruházását, ez azonban 
nem akadályozhatja a jogi személy 
meghatalmazottat az adminisztratív vagy 
irányítási testületének valamelyik tagja 
vagy valamelyik alkalmazottja által rá 
ruházott hatáskörök gyakorlásában.

A részvénytulajdonos közgyűlésenként csak 
egy személyt nevezhet ki, hogy nevében 
meghatalmazottként járjon el.

Or. en

Indokolás

Ez az új bekezdés lehetőséget nyújt a tagállamoknak arra, hogy kezeljék a meghatalmazottak 
összes lehetséges érdekellentétet. A tagállamok szabadon választhatják a megfelelő 
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intézkedéseket az ilyen jellegű érdekellentétek kezelésére. Főleg az Elnökség javaslatában 
szereplő érdekellentétek lényegesebbek, mint az eredeti Bizottsági javaslatban foglaltak.

Módosítás, előterjesztette: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Módosítás: 127
10. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Minden részvénytulajdonosnak jogában 
áll, hogy bármely más természetes vagy jogi 
személyt meghatalmazottnak nevezzen ki, 
hogy az nevében részt vegyen és szavazzon 
a közgyűlésen. A meghatalmazottként 
eljáró személyre vonatkozóan szabható 
egyetlen követelmény, hogy jogképesnek 
kell lennie.
Mindazonáltal a tagállamok a 
meghatalmazottak jogait a szavazati jogok 
gyakorlására korlátozhatják abban az 
esetben, ha:
a) üzleti, rokoni vagy egyéb kapcsolatban 
állnak a kibocsátóval,
b) a kibocsátó ellenőrző részvényesei,
c) a kibocsátó, vagy annak valamely 
ellenőrző részvényese vezetőségének tagjai 
A részvénytulajdonos közgyűlésenként csak 
egy személyt nevezhet ki, hogy nevében 
meghatalmazottként járjon el.

(1) Minden részvénytulajdonosnak jogában 
áll, hogy bármely más természetes vagy jogi 
személyt meghatalmazottnak nevezzen ki, 
hogy az nevében részt vegyen és szavazzon 
a közgyűlésen.

A meghatalmazott ugyanazon felszólalási 
és kérdésfeltevési jogokkal rendelkezik a 
közgyűlésen, mint amelyekkel a 
részvénytulajdonos rendelkezne, és ezen 
jogokat az őt felhatalmazó 
részvénytulajdonos utasításai szerint 
gyakorolja.

Or. fr

Indokolás

A (3) bekezdést áthelyeztük az (1) bekezdésbe, amelynek a meghatalmazottak alapvető 
jogairól kell szólnia. A meghatalmazott kinevezése magába foglaja azt, hogy felhatalmazzák 
arra, hogy a részvénytulajdonos nevében járjon el. A felhatalmazást ki kell egészíteni pontos 
szavazási utasításokkal. A meghatalmazott az őt felhatalmazó részvénytulajdonos utasításai 
szerint jár el.

Módosítás, előterjesztette: Piia-Noora Kauppi

Módosítás: 128
10. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Minden részvénytulajdonosnak jogában 
áll, hogy bármely más természetes vagy jogi 
személyt meghatalmazottnak nevezzen ki, 

(1) Minden részvénytulajdonosnak jogában 
áll bármely más természetes vagy jogi
személyt meghatalmazottnak kinevezni, 
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hogy az nevében részt vegyen és szavazzon 
a közgyűlésen.
A meghatalmazottként eljáró személyre 
vonatkozóan szabható egyetlen 
követelmény, hogy jogképesnek kell lennie.
Mindazonáltal a tagállamok a
meghatalmazottak jogait a szavazati jogok 
gyakorlására korlátozhatják abban az 
esetben, ha:

(a) üzleti, rokoni vagy egyéb 
kapcsolatban állnak a kibocsátóval,

(b) a kibocsátó ellenőrző részvényesei,
(c) a kibocsátó, vagy annak valamely 

ellenőrző részvényese vezetőségének 
tagjai

A részvénytulajdonos közgyűlésenként csak 
egy személyt nevezhet ki, hogy nevében 
meghatalmazottként járjon el.

hogy az nevében részt vegyen és szavazzon 
a közgyűlésen.

A meghatalmazottként eljáró személyek 
azonosságára és számára vonatkozóan nem 
szabható egyetlen követelmény sem, azon 
kívül, hogy jogképesnek kell lenniük.

Mindazonáltal, amennyiben a tagállamok 
korlátozásokat vezetnek be azzal 
kapcsolatban, hogy a meghatalmazottak 
milyen módon szavazhatnak, az 
érdekellentét kezeléséhez szükséges 
korlátozásoknak nem szabad meghaladniuk 
a szükséges és arányos mértéket.

A részvénytulajdonos és a meghatalmazott 
közötti kapcsolat nem befolyásolhatja a 
meghatalmazott által a vállalattal szemben 
végrehajtott tettek érvényességét.

Or. en

Indokolás

A részvénytulajdonos birtokolhat részvények ugyanabban a vállalatnál, de különböző 
eszközökön segítségével, közvetlenűl diszkrecionális vagy csoportos befektetési eszközökön 
keresztül, amelyek mind különböző felhatalmazás kinevezését igényelhetnek. Ez a rendelkezés 
nem tükrözi a valóságot, ezáltal törölni kell az irányelvre irányuló javaslatból. Továbbá, a 
tagállamok hatáskörében kell továbbra is helyezni az érdekellentétek általános kérdésének 
szabályozását, amelyek túlléphetik a részvénytulajdonos és a meghatalmazott között lévő 
puszta kapcsolatot. 

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 129
10. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Minden részvénytulajdonosnak jogában 
áll, hogy bármely más természetes vagy jogi 
személyt meghatalmazottnak nevezzen ki, 
hogy az nevében részt vegyen és szavazzon 
a közgyűlésen. A meghatalmazottként eljáró 
személyre vonatkozóan szabható egyetlen 
követelmény, hogy jogképesnek kell lennie.

(1) Minden részvénytulajdonosnak jogában
áll, hogy egy vagy több más természetes 
vagy jogi személyt meghatalmazottnak 
nevezzen ki, hogy az nevében részt vegyen 
és szavazzon a közgyűlésen.
A meghatalmazottként eljáró személyre 
vonatkozóan szabható egyetlen 
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Mindazonáltal a tagállamok a 
meghatalmazottak jogait a szavazati jogok 
gyakorlására korlátozhatják abban az 
esetben, ha:

a) üzleti, rokoni vagy egyéb kapcsolatban 
állnak a kibocsátóval,
b) a kibocsátó ellenőrző részvényesei,

c) a kibocsátó, vagy annak valamely 
ellenőrző részvényese vezetőségének tagjai

A részvénytulajdonos közgyűlésenként csak 
egy személyt nevezhet ki, hogy nevében 
meghatalmazottként járjon el.

követelmény, hogy jogképesnek kell lennie.
Mindazonáltal a tagállamok a 
meghatalmazottak jogait a szavazati jogok 
gyakorlására korlátozhatják abban az 
esetben, ha:
a) üzleti, rokoni vagy egyéb kapcsolatban 
állnak a kibocsátóval,
b) a kibocsátó ellenőrző részvényesei,

c) a kibocsátó, vagy annak valamely 
ellenőrző részvényese vezetőségének tagjai

Or. en

Indokolás

A részvénytulajdonosnak biztosítani kell azt a jogot, hogy több, mint egy meghatalmazottat 
jelölhessenek ki (feltéve ha meghatározzák a részvényekkel kapcsolatos szavazások számát 
minden egyes felhatalmazásban), mivel ez gyakorlati kényszer is lehet amennyiben az általa 
képviselt részvénytulajdonos eltérő alapvető előnyös érdekeket képvisel. A fenti 
rendelkezésnek egyértelművé kell tennie, hogy a szavazás nem érvénytelen, ha a 
meghatalmazott az utasításokkal ellentétesen szavaz. A 10. cikk (3) bekezdésében 
egyértelművé kell tenni, hogy a vállalatnak nem kötelessége tudni, hogy a meghatalmazott 
kapott-e arra utasítást, hogy felszólaljon vagy kérdéseket válaszoljon meg a közgyűlésen. 

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 130
10. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A 13. cikk (5) bekezdése ellenére egy 
közgyűlésen a részvénytulajdonos csak egy
személyt jelölhet ki meghatalmazottnak 
azon részvények esetében, amelyek ugyanaz 
a biztonsági számlán vannak.

Or. en

Indokolás

Túl szigorú a Bizottság javaslata, amely szerint egy részvénytulajdonosnak járó 
meghatalmazottak számát egy főre korlátozza. A részvénytulajdonos több számlán tarthatja 
egyetlen egy vállalatnak a részvényeit annak érdekében, hogy annyi meghatalmazottat tudjon 
kijelölni, mint amennyi számlát birtokol.
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Módosítás, előterjesztette:  Diana Wallis, Sharon Bowles

Módosítás: 131
10. CIKK (1B) BEKEZDÉS (új)

(1b) A tagállamok kérhetik a 
meghatalmazottakat, hogy egy minimális 
időtartamra vonatkozóan nyílvántartást 
vezessen az utasításokról és kérés esetében 
igazolják a szavazási utasítások teljesítését.

Or. en

Indokolás

A tagállamok próbálhatják kezelni azt a helyzetet, amelyben a közvetítő nem az őt kijelölő 
részvénytulajdonos utasításai alapján járt el a szavazás során. Ezért, a tagállamok 
kötelezhetik őket, hogy vezessenek nyilvántartást az utasításokról és, hogy kérés esetében 
igazolják a szavazási utasítások teljesítését.

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 132
10. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A meghatalmazottként eljáró személy
több részvénytulajdonostól kaphat 
meghatalmazást, az általa így képviselt 
részvénytulajdonosok száma korlátlan. 
Amennyiben a meghatalmazott több 
részvénytulajdonostól kapott megbízást,
bármely határozat kapcsán leadhat 
egymással ellentétes szavazatokat, és/vagy 
tartózkodhat a szavazástól az általa 
képviselt részvénytulajdonosoktól kapott 
szavazási utasításoknak megfelelően.

(2) A meghatalmazottként eljáró személy 
több részvénytulajdonostól kaphat 
meghatalmazást, az általa így képviselt 
részvénytulajdonosok száma korlátlan. 
Amennyiben a meghatalmazott több 
részvénytulajdonostól kapott megbízást, 
bármely határozat kapcsán leadhat 
különböző szavazatokat az általa képviselt 
részvénytulajdonosoktól kapott szavazási 
utasításoknak megfelelően, amennyiben van
ilyen utasítás. A meghatalmazott útján 
leadott szavazat nem érvényteleníthető 
amiatt, mert az nem követi az érintett 
részvénytulajdonos utasításait.

Or. en

Indokolás

Az új szövegezés egyértelművé teszi, hogy a meghatalmazottnak nincs joga leadni különböző 
szavazatokat egy felhatalmazó részvénytulajdonos nevében. Továbbá, figyelembe veszi, hogy 
nem mindig létezik pontos szavazási utasítás. A meghatalmazott kinevezése magába foglalja, 
hogy a meghatalmazottként eljáró személy az újabban kapott felhatalmazás szerint járhat el a 



AM\631042HU.doc 63/77 PE 378.495v04-00

külső fordítás

HU

részvénytulajdonos nevében. Az ilyen felhatalmazásokat ki lehet egészíteni külön szavazási 
utasításokkal, azonban ez nem kötelező.

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 133
10. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A meghatalmazottként eljáró személy 
több részvénytulajdonostól kaphat 
meghatalmazást, az általa így képviselt 
részvénytulajdonosok száma korlátlan. 
Amennyiben a meghatalmazott több 
részvénytulajdonostól kapott megbízást, 
bármely határozat kapcsán leadhat 
egymással ellentétes szavazatokat, és/vagy 
tartózkodhat a szavazástól az általa képviselt 
részvénytulajdonosoktól kapott szavazási 
utasításoknak megfelelően.

(2) A meghatalmazottként eljáró személy 
több részvénytulajdonostól kaphat 
meghatalmazást, az általa így képviselt 
részvénytulajdonosok száma korlátlan. 
Amennyiben a meghatalmazott több 
részvénytulajdonostól kapott megbízást, 
bármely határozat kapcsán leadhat 
egymással ellentétes szavazatokat, és/vagy 
tartózkodhat a szavazástól az általa képviselt 
részvénytulajdonosoktól kapott szavazási 
utasításoknak megfelelően.

A meghatalmazott útján leadott szavazat 
nem érvényteleníthető amiatt, mert az nem 
követi az érintett részvénytulajdonos 
utasításait. 

Or. en

Indokolás

A részvénytulajdonosnak biztosítani kell azt a jogot, hogy több, mint egy meghatalmazottat 
jelölhessen ki (feltéve ha meghatározzák a részvényekkel kapcsolatos szavazások számát 
minden egyes felhatalmazásban), mivel ez gyakorlati kényszer is lehet, amennyiben az általa 
képviselt részvénytulajdonos eltérő alapvető előnyös érdekeket képvisel. A fenti 
rendelkezésnek egyértelművé kell tennie, hogy a szavazás nem érvénytelen, ha a 
meghatalmazott az utasításokkal ellentétesen szavaz. A 10. cikk (3) bekezdésében 
egyértelművé kell tenni, hogy a vállalatnak nem kötelessége tudni, hogy a meghatalmazott 
kapott-e arra utasítást, hogy felszólaljon, vagy kérdéseket válaszoljon meg a közgyűlésen.

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 134
10. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A meghatalmazott ugyanazon 
felszólalási és kérdésfeltevési jogokkal 
rendelkezik a közgyűlésen, mint amelyekkel 

(3) A meghatalmazott ugyanazon szavazati,
felszólalási és kérdésfeltevési jogokkal 
rendelkezik a közgyűlésen, mint amelyekkel 
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a részvénytulajdonos rendelkezne, hacsak a 
részvénytulajdonos az utasításokban 
másképp nem rendelkezik.

a részvénytulajdonos rendelkezne, hacsak a 
részvénytulajdonos az utasításokban 
másképp nem rendelkezik. A kibocsátók 
nem felelnek annak ellenőrzéséért, hogy a 
meghatalmazott a részvénytulajdonos 
utasításaival összhangban jár-e el a 
közgyűlésen.

Or. en

Indokolás

A részvénytulajdonosnak biztosítani kell azt a jogot, hogy több, mint egy meghatalmazottat 
jelölhessen ki (feltéve ha meghatározzák a részvényekkel kapcsolatos szavazások számát 
minden egyes felhatalmazásban), mivel ez gyakorlati kényszer is lehet amennyiben az általa 
képviselt részvénytulajdonos eltérő alapvető előnyös érdekeket képvisel. A fenti 
rendelkezésnek egyértelművé kell tennie, hogy a szavazás nem érvénytelen ha a 
meghatalmazott az utasításokkal ellentétesen szavaz. . A 10. cikk (3) bekezdésében 
egyértelművé kell tenni, hogy a vállalatnak nem kötelessége tudni, hogy a meghatalmazott 
kapott-e arra utasítást, hogy felszólaljon, vagy kérdéseket válaszoljon meg a közgyűlésen.

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 135
11. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
meghatalmazott kinevezése és a 
meghatalmazott kinevezéséről szóló 
értesítés írásban történjen.
A tagállamok engedélyezik, hogy a 
részvénytulajdonos elektronikus úton 
nevezze ki a meghatalmazottat. A 
tagállamok továbbá biztosítják, hogy a 
vállalatok – a részvényes választásától 
függően – postai úton és elektronikus 
eszközökön keresztül is elfogadják a 
kinevezésről szóló értesítést.

Or. en

Indokolás

A meghatalmazott kinevezését a vállalattal is ismertetni kell, hogy a késöbbiekben ellenőrizni 
tudja hány részvénnyel kapcsolatban intézkedik a meghatalmazott. A meghatalmazottak 
kinevezésének egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében határokat átlépő összefüggésben, a 
kinevezés és a kinevezésről szóló értesítés elektronikus úton való eljuttatása is lehetséges lesz.
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Módosítás, előterjesztette: Piia-Noora Kauppi

Módosítás: 136
11. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
meghatalmazott kinevezése és a 
meghatalmazott kinevezéséről szóló 
értesítés írásban történjen, de engedélyezik, 
az értesítés javítását vagy leadását postai 
úton, elektronikus aláírással vagy 
elektronikus eszközökön keresztül. A 
tagállamok lehetővé teszik a vállalat 
számára, hogy válasszon egy eszközt a 
dokumentumok benyújtására.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az elektronikus aláírás is elfogadott, mint a felhatalmazás 
érvényes aláírására szolgáló eszköz, valamint igazolja annak elküldését.

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 137
12. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Bármely szabályozott piacon jegyzett 
vállalat részvénytulajdonosának lehetővé 
kell tenni a közgyűlést megelőzően postai 
úton történő szavazást, amennyiben a 
részvénytulajdonos személyazonosságának 
igazolásához szükséges és az e célkitűzéssel 
arányban álló követelmények betartásra 
kerülnek.

(1) A tagállamok megengedhetik, hogy a 
vállalatok döntsenek arról, miként teszik 
lehetővé részvénytulajdonosaiknak a 
közgyűlést megelőzően történő szavazást, 
amennyiben a részvénytulajdonos 
személyazonosságának igazolásához 
szükséges és az e célkitűzéssel arányban álló 
követelmények betartásra kerülnek.

Or. en

Indokolás

A postai úton történő szavazást fokozatosan helyettesíti majd az elektronikus úton történő 
szavazás, mivel az olcsóbb és gyorsabb. Ezért a tagállamoknak nem kötelező a vállalatok 
felhatalmazása e lehetőség felajánlása tekintetében.
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Módosítás, előterjesztette: Bert Doorn

Módosítás: 138
12. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Bármely szabályozott piacon jegyzett 
vállalat részvénytulajdonosának lehetővé 
kell tenni a közgyűlést megelőzően postai 
úton történő szavazást, amennyiben a 
részvénytulajdonos személyazonosságának 
igazolásához szükséges és az e célkitűzéssel 
arányban álló követelmények betartásra 
kerülnek.

(1) A tagállamok megengedhetik, hogy a 
vállalatok lehetővé tegyék 
részvénytulajdonosaiknak a közgyűlést
megelőzően történő szavazást levelezési 
formában, amennyiben a 
részvénytulajdonos személyazonosságának 
igazolásához szükséges és az e célkitűzéssel 
arányban álló követelmények betartásra 
kerülnek.

Or. en

Indokolás

A ”postai úton” kifejezés alatt a levelezés klasszikus formáját lehet feltételezni. Lehetőséget 
kell adni a vállalatoknak, hogy modern kommunikációs eszközöket alkalmazzanak.

Módosítás, előterjesztette: Arlene McCarthy

Módosítás: 139
13. CIKK

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogszabályaik alapján más természetes vagy 
jogi személy nevében üzleti céllal 
értékpapírok birtoklására jogosult 
természetes vagy jogi személyek ezeket az 
értékpapírokat egyedi vagy 
gyűjtőszámlákon tarthatják.

(1) Ez a cikk abban az esetben 
alkalmazható, amikor az irányadó 
jogszabályok alapján a 
részvénytulajdonosnak elismert természetes 
vagy jogi személy más természetes vagy jogi 
személy (ügyfél) nevében jár el üzleti 
célból. 

(2.) Amennyiben a részvényeket 
gyűjtőszámlán tartják, nem megengedett 
annak előírása, hogy átmenetileg egyedi 
számlákon regisztrálják őket annak 
érdekében, hogy a hozzájuk kapcsolódó 
szavazati jogok gyakorolhatók legyenek a 
közgyűlésen.

(2) Amennyiben az alkalmazandó 
jogszabályok kötelezővé teszik a közzétételi 
feltételeket, mint előfeltételt az (1) 
bekezdésben említett részvénytulajdonos 
szavazati joggyakorlására, az ilyen jellegű 
feltételek csak a vállalat számára készített 
ügyfelek azonosságát és az érdekükben 
szavazott részvények számát tartalmazó 
értesítésre korlátozódhatnak.

(3) Az (1) bekezdésben említett személyeket 
nem lehet akadályozni a más természetes 

(3) Amikor az alkalmazandó jogszabály 
alaki követelményeket támaszt az (1) 
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vagy jogi személyek nevében birtokolt 
részvényekhez kapcsolódó szavazatok 
leadásában, feltéve, hogy a szóban forgó 
másik természetes vagy jogi személytől erre 
utasítást kaptak. Az (1) bekezdésben 
említett természetes vagy jogi személy az 
utasításokat legalább egy évig megőrzi.

bekezdésben meghatározott szavazati jog 
gyakorlásával, vagy a szavazási utasítással  
kapcsolatos  részvényesi felhatalmazásra 
vonatkozóan, ezek az alaki követelmények 
nem terjeszkedhetnek túl az ügyfél 
személyazonosságnának megállapításán, 
vagy a szavazási utasítás terjedelme 
igazolásának lehetőségén, vagy/és 
arányosnak kell lenniük a célkitűzések 
elérésével.

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben említett 
természetes vagy jogi személy 
gyűjtőszámlán tartja ugyanazon kibocsátó 
részvényeit, lehetővé kell tenni számára, 
hogy az egyes részvényekhez kapcsolódóan 
különbözőképpen szavazzon.

(4) Lehetővé kell tenni az (1) bekezdésben 
említett részvénytulajdonos számára, hogy 
az egyes részvényekhez kapcsolódóan 
különbözőképpen szavazzon.

(5) Eltérve a 10. cikk (1) bekezdésének 
harmadik albekezdésében foglaltaktól, az 
(1) bekezdésben említett, az értékpapírokat 
gyűjtőszámlán tartó természetes vagy jogi 
személynek joga van meghatalmazást adni 
minden olyan személynek, akinek a 
nevében a gyűjtőszámlán részvényeket tart, 
vagy bármely, e személy által kinevezett 
harmadik félnek.

(5) Amennyiben a 10. (1a) cikknek 
megfelelően az alkalmazandó jogszabályok 
korlátozzák a részvénytulajdonos által 
meghatalmazott személyek számát, az ilyen 
jellegű korlátozások az (1) bekezdésben 
említett részvénytulajdonost nem 
akadályozhatják meg abban, hogy 
meghatalmazást adjon minden ügyfelének 
vagy az ügyfelek által meghatározott 
harmadik félnek.

Or. en

Indokolás

A 13. cikk a szavazati jog gyakorlásának azon esetére vonatkozik, amikor az a személy, akit a 
nemzeti jog részvényesnek ismeri el, nem ugyanaz, mint aki a részvényekbe való befektetésre 
vonatkozó döntést meghozta.  Ezekben az esetekben az egyszerű részvényes felhagyhat azzal, 
hogy a közgyűlésen több, különböző befektető érdekében jár el. Fontos, hogy a korlátozások 
ne jelentsenek hátrányok megkülönböztetést a részvényesek számára a befektetőkkel szemben.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 140
13. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogszabályaik alapján valamennyi 
természetes vagy jogi személy nevében 

1. Ez a cikk abban az esetben 
alkalmazható, amikor az irányadó 
jogszabályok részvényesnek ismerik el a 
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üzleti céllal értékpapírok birtoklására 
jogosult természetes vagy jogi személyek 
ezeket az értékpapírokat egyedi vagy 
gyűjtőszámlákon tarthatják.

mások érdekében eljáró természetes vagy 
jogi személyeket.  
a) a tagállamok megengedhetik, hogy a 
vállalatok közzétegyék azon személyek 
azonosságát, akik az (1) bekezdés 
értelmében eljárnak, együtt az őket 
megillető szavazati jog számával, és a 
szavazati utasítással.
b) Az (1) bekezdésben említett személyek 
elveszítik a részvényekhez kapcsolódó azon 
szavazatokat, amelyeket egyéb természetes 
vagy jogi személy számláján tartanak 
feltéve, ha az egyéb természetes vagy jogi 
személy őt ilyen eljárásra utasította. Az (1) 
bekezdésben említett személyek kötelesek az 
utasítás másolatát legalább három évig 
megőrizni.

Or. en

Indokolás

1 a: Gondoskodni kell az azonosításról. Ez egy önálló követelmény, amelynek a közös 
számlán tartott értékpapírok tényétől függetlenül léteznie kell.  A közzétételi kötelezettség 
célja a teljes átláthatóság biztosítása. 

1 b: Ezt a rendelkezést a bizottsági szöveg (3) bekezdése ösztönözte és előírja, hogy azon 
utasításban foglalt feltételek szerint kell szavazni, amiket az (1) bekezdésben említett személy
azon személyektől kapott, akik javára eljár. Ez egy kötelezettség, nem egy egyszerű lehetőség. 
A cikk elején rögzítették, hogy az a szavazás alapelveire vonatkozik.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 141
13. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Amennyiben a részvényeket 
gyűjtőszámlán tartják, nem megengedett 
annak előírása, hogy átmenetileg egyedi 
számlákon regisztrálják őket annak 
érdekében, hogy a hozzájuk kapcsolódó 
szavazati jogok gyakorolhatók legyenek a 
közgyűlésen.

2. Ahol az alkalmazandó jog megengedi az 
(1) bekezdésben említett személyek 
számára, hogy azon személy részvényeit, 
akinek az érdekében eljárnak, egy közös 
számlán a saját nevükben tartsák, a 
tagállamok megengedhetik, hogy a 
részvényeket ne jegyezzék be ideiglenesen 
azon személyek nevére, akiknek érdekében 
eljárnak, vagy hogy egy önálló számlára 
utalják át annak érdekében, hogy a 
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közgyűlésen gyakorolhassák ezen 
részvényekhez kapcsolódó szavazati 
jogokat,  feltéve hogy az (1) bekezdésben 
említett személy az általa képviselt 
részvényes teljes csődje esetén szolgáltatja a 
vállalat azonosságát, szavazatai számát, és 
a szavazati utasítást.

Or. en

Indokolás

Az elkülönítés teljes megtiltása súlyos összeegyeztetési problémákat vet fel a gyakorlatban, 
amikor értékpapír ügyletek lebonyolítása történik, miután a kibocsátó kézhez kapja a 
meghatalmazást, például, ha a kibocsátó 60 támogató és 40 nemleges szavazatot kap egy 
közvetítőtől. Később értesül arról, hogy 20 részvény eladásra került. Honnan fogja tudni, 
hogy ezek a szavazatok támogatóak vagy nemlegesek voltak?

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 142
13. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) Az (1) bekezdésben említett személyeket 
nem lehet akadályozni a más természetes 
vagy jogi személyek nevében birtokolt 
részvényekhez kapcsolódó szavazatok 
leadásában, feltéve, hogy a szóban forgó 
másik természetes vagy jogi személytől erre 
utasítást kaptak. Az (1) bekezdésben 
említett természetes vagy jogi személy az 
utasításokat legalább egy évig megőrzi.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben említett
személy több, mint egy természetes vagy 
jogi személy nevében szavaz, akkor is az 
utasítások alapján kell eljárnia, még abban 
az esetben is ha a részvényekhez 
kapcsolódó szavazatok különböznek.

Or. en

Indokolás

Elég az (1) bekezdésben foglalt személyre hivatkozni anélkül, hogy további pontosításokat 
kelljen adni a körülményekről. A kötelezettség nem korlátozódik a gyűjtőszámlák esetére. 
Amennyiben felmerül ez a helyzet, az eltérő szavazatok leadása kötelező és nem csupán 
lehetőség



PE 378.495v04-00 70/77 AM\631042HU.doc

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 143
13. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) Az (1) bekezdésben említett személyeket 
nem lehet akadályozni a más természetes 
vagy jogi személyek nevében birtokolt 
részvényekhez kapcsolódó szavazatok 
leadásában, feltéve, hogy a szóban forgó 
másik természetes vagy jogi személytől erre 
utasítást kaptak. Az (1) bekezdésben említett 
természetes vagy jogi személy az 
utasításokat legalább egy évig megőrzi.

(3) Az (1) bekezdésben említett személyeket 
nem lehet akadályozni a más természetes 
vagy jogi személyek nevében birtokolt 
részvényekhez kapcsolódó szavazatok 
leadásában, feltéve, hogy a szóban forgó 
másik természetes vagy jogi személytől erre 
utasítást kaptak. Azokban az esetekben sem 
lehet, amikor megállapodás van arról, hogy 
más természetes vagy jogi személyek 
nevében birtokolt részvényekhez 
kapcsolódó szavazatok leadásában
belátásuk szerint cselekedhetnek. Az (1) 
bekezdésben említett természetes vagy jogi 
személy az utasításokat legalább egy évig 
megőrzi.

Or. en

Indokolás

Jelenleg több részvényt is közvetítők birtokolnak, mint például a befektetési ügyvezetők, akik 
olyan megállapodásokkal bírnak, hogy saját mérlegelésük  alapján szavazhatnak a 
részvényekkel kapcsolatban. A Bizottság tervezete nem nyilvánítja ki elég világosan, hogy ez 
elfogadható-e vagy nem.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 144
13. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben említett 
természetes vagy jogi személy 
gyűjtőszámlán tartja ugyanazon kibocsátó 
részvényeit, lehetővé kell tenni számára, 
hogy az egyes részvényekhez kapcsolódóan
különbözőképpen szavazzon.

(4) Az (1) bekezdésben említett személy 
nem akadályozhatja az őt felhatalmazó 
személyt, hogy gyakorolja a részvényekhez 
kapcsolódó jogait feltéve, ha a vállalatot 
erről tájékoztatják.

Or. en
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Indokolás

A végső részvénytulajdonosnak mindig meg kell tartania a szavazási lehetőségét, de a 
kibocsátó számára kell valamiféle jogbiztonság. Az értesítés egy általános fogalom, mivel a 
meghatalmazás szerződéses előírásokat igényel.

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 145
13. CIKK (5) BEKEZDÉS

(5) Eltérve a 10. cikk (1) bekezdésének 
harmadik albekezdésében foglaltaktól, az 
(1) bekezdésben említett, az értékpapírokat 
gyűjtőszámlán tartó természetes vagy jogi 
személynek joga van meghatalmazást adni
minden olyan személynek, akinek a 
nevében a gyűjtőszámlán részvényeket tart, 
vagy bármely, e személy által kinevezett 
harmadik félnek.

(5) Az ügyfele kérésére az (1) bekezdésben 
említett személy meghatalmazást ad az 
ügyfélnek, illetve az ügyfél által kinevezett 
harmadik félnek.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az ügyfél (a gazdasági részvényes) gyakorolhassa szavazati jogait, 
jogot kell neki biztosítani ahhoz, hogy az ő részvényeit intéző törvényes részvénytulajdonostól 
meghatalmazást kérjen.

Módosítás, előterjesztette: Wolf Klinz

Módosítás: 146
13A. CIKK (új)

(13a) cikk
Szavazati jogok gyakorlása közvetítők útján
1. Ez a bekezdés minden olyan természetes 
és jogi személyre alkalmazandó, aki vagy 
amely elfogadottan valamilyen rendes 
tevékenységet űz, és amely valamilyen üzleti 
tevékenység gyakorlása során olyan egyéb 
természetes és jogi személy számára tart 
fenn biztonsági számlákat, aki nem tartozik 
a 13. (1) cikkben említettekhez (a 
“közvetítő”). 
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(2) A közvetítők csak a közvetítő és az 
ügyfél között létrejött általános szerződési 
keretek szerint, illetve az ügyfél által a 
szóban forgó szavazásra kiadott külön 
szavazási utasítás alapján gyakorolhatják 
szavazati jogukat.

(3) A közvetítők vagy az ügyfelük utasításai 
szerint szavaznak a részvényekkel 
kapcsolatosan, vagy átruházzák ügyfelük 
utasításait egy másik közvetítőnek, akivel 
együttesen rendelkeznek a részvényekről. 

4. A tagállamok megkövetelhetik a 
közvetítőktől, hogy egy meghatározott 
minimális időtartamra vezessenek 
nyilvántartást az utasításokról, és 
felszólításra igazolják, hogy végrehajtották 
a szavazási utasításokat.

Or. en

Indokolás

Az új 13. (a) cikk (új) közvetítőkre vonatkozik, és a 10. cikk kiegészítésének tekinthető. A 
részvénytulajdonosok általában különböző hatáskörrel rendelkező közvetítők láncán keresztül 
rendelkeznek a részvényeikkel. Hogy elkerüljük a közvetítőket, akik nem törvényes 
részvénytulajdonosok és egyéni politika szerint járnak el, egyértelművé kell tenni, hogy csak 
abban az esetben gyakorolhatják szavazati jogukat, amennyiben felhatalmazást kaptak. 

Módosítás, előterjesztette: Arlene McCarthy

Módosítás: 147
13A. CIKK (új)

(13a) cikk
(1) E cikk alkalmazásában:
(a) „közvetítő”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki üzleti tevékenység keretében 
megállapodásokat köt (a továbbiakban: 
megfelelő megállapodások), amelyek 
értelmében részvényekkel kapcsolatosan 
részvényesként vagy letétkezelőként jár el, 
illetve más módon szerez érdekeltséget 
részvényekben egy másik természetes vagy 
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jogi személy (a továbbiakban: ügyfél) 
megbízásából; azonban
b) ezek a személyek nem közvetítők olyan 
részvények tekintetében, amelyekbe saját 
döntésük alapján az ügyfél által nyújtott 
pénzeszközöket befektetik.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
megfelelő megállapodás teljesíti a (3) és (4) 
bekezdés követelményeit.

(3) A megfelelő megállapodások teljesítik e 
bekezdés követelményeit, amennyiben 
előírják, hogy:
a) ha az ügyfél utasításokat ad a 
közvetítőnek a részvényekhez kapcsolódó 
szavazati jog gyakorlásáról, a közvetítőnek 
biztosítania kell azok betartását; és 
b) ha a közvetítő meghívót kap a 
közgyűlésre, azt továbbítani kell az 
ügyfélnek, vagy annak utasításaival 
összhangban kell eljárnia. 
A tagállamok megkövetelhetik a 
közvetítőktől, hogy az ügyfél által a 
szavazati jogok gyakorlásáról adott utasítás 
után egy meghatározott időtartamig 
vezessenek nyilvántartást az utasításokról, 
és felszólításra igazolják, hogy 
végrehajtották vagy továbbadták azokat.

(4) A tárgyhoz tartozó megállapodás 
megegyezik ezen bekezdéssel, amennyiben 
rendelkezik arról, hogy az ügyfél nem 
adhat utasításokat a szavazati jog 
gyakorlásával kapcsolatban.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megfelelő megállapodások megkötése előtt 
a közvetítő tájékoztatja az ügyfelet arról, 
hogy adhat-e, és ha igen, miképpen adhat 
utasításokat a szavazati jogok 
gyakorlásával kapcsolatban.

Or. en
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Indokolás

Több befektető „közvetítők láncán” keresztül rendelkezik a részvényeivel. Ilyen esetekben a 
befektető részvényekhez kapcsolódó jogok gyakorlásának képessége nagymértékben attól 
függ, hogy mennyire hatékony a kommunikáció a “láncon” belül. Minden olyan bekezdés, 
ami ezzel a kérdéssel foglalkozik, elő kell hogy segítse ezt a folyamatot.

Módosítás, előterjesztette: Bert Doorn

Módosítás: 148
13A. CIKK (1) (új)

13 (a) cikk
A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakközvetítők, akik üzleti célból más 
természetes vagy jogi személy helyett 
rendelkezhetnek részvényekkel, a 
részvényekkel kapcsolatos szavazati joguk 
gyakorlása során a természetes vagy jogi 
személy (ügyfél) utasításai alapján járnak 
el, vagy amennyiben erre utasítást kaptak, 
átruházzák a szavazati utasításokat egy 
másik szakközvetítőnek, akivel együttesen 
rendelkeznek a részvényekről.

Or. en

Indokolás

Szükséges az európai szintű szabályozás annak érdekében, hogy a szakközvetítők 
megkönnyítsék a szavazati jog gyakorlását. A határokat átlépő helyzetekben hosszú közvetítő 
lánc létezhet. Ezenfelül különböző (nemzeti) jogszabályt lehetne alkalmazni a láncra 
vonatkozóan, például, hogy kit, milyen hatás érhet, és ki gyakorolhatja a szavazati jogokat. 
Ezért biztosítani kell, hogy a befektetők ellenőrizni tudják a részvényeikhez kapcsolódó 
szavazati jogokat.

Módosítás, előterjesztette: Piia-Noora Kauppi

Módosítás: 149
14. CIKK

14. cikk

A szavazatok számlálása
A szavazatok számlálása során bármely, a 
közgyűlésen elfogadásra előterjesztett 
határozattal kapcsolatban leadott minden 

törölve.
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szavazatot figyelembe kell venni.

Or. en

Indokolás

Amennyiben szó szerint értelmezzük ezt a rendelkezést, szükség lehet a „szavazatok 
megszámolására”, mint gyakorlati kényszer “figyelembevételükhöz”. Az utóbbi eset súlyos és 
valószínűleg legyőzhetetlen gyakorlati problémákat okozna, mivel a legtöbb esetben a 
szavazások kézfelemeléssel történnek. A vállalatokat e célból nem szabadna kötelezni az 
elektronikus úton történő szavazásra, ami többletköltséget jelentene számukra, különösen a 
kis- és középvállalkozásoknak.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Pierre Audy

Módosítás: 150
15. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A kibocsátó a közgyűlést követő, 15 
naptári napnál nem hosszabb időszakon 
belül közzéteszi internetes oldalán a 
közgyűlésen előterjesztett valamennyi 
határozattal kapcsolatos szavazás 
eredményét.

(1) A vállalat a közgyűlést követő, 15 
naptári napnál nem hosszabb időszakon 
belül közzéteszi internetes oldalán a 
közgyűlésen hozott határozatokat. Az 
említett eredményeket a vállalat az 
internetes oldalán tartja a közzétételük 
napjától legfeljebb két éven keresztül.

Or. en

Indokolás

Ajánlatos lenne az irányelvben egy bizonyos határidőt meghatározni a szavazási eredmények 
hozzáférhetőségével kapcsolatban. Egy két éves határidő ajánlatos lenne.

Módosítás, előterjesztette: Piia-Noora Kauppi

Módosítás: 151
15. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A szavazás eredményének minden egyes 
határozat esetében legalább azon 
részvények számát kell tartalmaznia, 
amelyek tekintetében a szavazás történt, 
valamint az egyes határozatok mellett, 
illetve ellene szóló szavazatok arányát.

törölve.

Or. en
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Indokolás

Amennyiben szó szerint értelmezzük ezt a rendelkezést, szükség lehet a „szavazatok 
megszámolására”, mint gyakorlati kényszer ”figyelembevételükhöz”. Az utóbbi eset súlyos és 
valószínűleg legyőzhetetlen gyakorlati problémákat okozna, mivel a legtöbb esetben a 
szavazásokat kézfelemeléssel hajtják végre. A vállalatokat e célból nem szabadna kötelezni az 
elektronikus úton történő szavazásra, ami többletköltséget jelentene számukra, különösen a 
kis- és középvállalkozásoknak.

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 152
15. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A szavazás eredményének minden egyes 
határozat esetében legalább azon részvények 
számát kell tartalmaznia, amelyek 
tekintetében a szavazás történt, valamint az 
egyes határozatok mellett, illetve ellene 
szóló szavazatok arányát.

(2) A szavazás eredményének minden egyes 
határozat esetében tartalmaznia kell legalább 
az egyes határozatok mellett, illetve ellene 
szóló szavazatok arányát. Ami a 
szavazócédulákkal leadott szavazatokat 
illeti, a szavazás eredményének minden 
egyes határozat esetében tartalmaznia kell 
azon részvények számát, amelyek 
tekintetében a szavazás történt.

Or. en

Indokolás

Rendelkezni kell arról, hogy a szavazás kézfelemeléssel történjen. Ilyen esetekben nem lehetne 
megismerni a szavazással kapcsolatos részvények számát, de lehetővé tenné a támogató és a 
nemleges szavazatok százalékának meghatározását egy bizonyos határozattervezettel 
szemben.

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 153
17A. CIKK (új)

17 (a) cikk
Áttekintés

A Bizottság az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak *-ig jelenti ennek az 
irányelvnek a működését. Különös 
figyelmet igényel az (5) bekezdésben 
meghatározott közgyűlést összehívó 
értesítési határidő hatásainak értékelése és 
felülvizsgálata.
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* három évvel a 16. cikkben meghatározott 
dátumot megelőzően.

Or. en

Indokolás

A megfelelőbb jogalkotási menetrend érdekében a Bizottságnak folyamatosan át kell 
vizsgálnia az újonnan elfogadott irányelvek működését. Az 5. cikkben említett értesítési 
határidőt különösképpen felül kell vizsgálni a technológia fejlődésének tükrében, amely 
lerövidítheti a meghatározott időtartamot.


