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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
упълномощените съветници приемат и 
изпълняват адекватни мерки, за да 
гарантират, че техните препоръки 
по отношение на гласуването са 
точни и надеждни и са изготвени въз 
основа на щателен анализ на цялата 
информация, с която разполагат.

1. Държавите членки гарантират, че 
упълномощените съветници 
оповестяват публично позоваване на 
кодекса за поведение, който прилагат, 
и докладват относно прилагането на 
този кодекс на поведение. В случаите, 
при които се отклоняват от някоя 
от препоръките на този кодекс за 
поведение, те декларират това, 
обясняват причините за своите 
действия и посочват всички 
предприети алтернативни мерки.
Когато упълномощените съветници 
решат да не прилагат кодекса за 
поведение, те обяснят причините за 
това решение.
Тази информация, заедно с позоваване 
на Кодекса на поведение, който те 
прилагат, се публикува на интернет 
страницата на упълномощените 
съветници.

2. Упълномощените съветници всяка 
година оповестяват публично цялата 

2. Държавите членки гарантират, че 
упълномощените съветници всяка 
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долупосочена информация във връзка с 
изготвянето на своите препоръки 
относно гласуването:

година оповестяват публично цялата 
долупосочена информация във връзка с 
изготвянето на своите препоръки 
относно гласуването:

а) основните характеристики на 
използваните от тях методологии и 
модели;

а) основните характеристики на 
използваните от тях методологии и 
модели;

б) основните източници на 
информация, които ползват;
в) дали и как отчитат националните 
пазарни условия и националните 
законови и подзаконови изисквания;

в) дали и как отчитат националните 
пазарни условия и националните 
законови и подзаконови изисквания;

г) дали водят диалог с дружествата, 
които са обект на техните препоръки 
относно гласуването, и ако това е така – 
обхвата и характера на този диалог;

г) дали водят диалог с дружествата, 
които са обект на техните препоръки 
относно гласуването, и ако това е така – 
обхвата и характера на този диалог;

д) общия брой на служителите, 
участващи в изготвянето на 
препоръките относно гласуването;
е) общия брой препоръки относно 
гласуването, отправени през 
изминалата година.
Информацията се публикува на 
интернет страницата им и е налична 
най-малко три години след датата на 
публикуване.

Информацията се публикува на 
интернет страницата им и е налична 
най-малко три години след датата на 
публикуване. Не се изисква тази 
информация да бъде оповестявана 
съгласно настоящия параграф, ако 
вече е оповестена съгласно параграф 1.
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