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1. L-Istati Membri jiżguraw li l-konsulenti 
bi prokura jadottaw u jimplimentaw miżuri 
adegwati biex jiġi ggarantit li r-
rakkomandazzjonijiet tal-vot tagħhom 
ikunu preċiżi u kredibbli, abbażi ta’ 
analiżi bir-reqqa tal-informazzjoni kollha 
li tkun disponibbli għalihom.

1. L-Istati Membri jiżguraw li l-konsulenti 
bi prokura jiżvelaw pubblikament 
referenza għal kodiċi ta’ kondotta li 
japplikaw u jirrapurtaw dwar l-
applikazzjoni ta’ dak il-kodiċi ta’ 
kondotta. Meta jiddevjaw minn 
kwalunkwe rakkomandazzjoni ta’ dak il-
kodiċi ta’ kondotta, huma għandhom 
jiddikjaraw dan, jispjegaw ir-raġunijiet 
għad-devjazzjoni u jindikaw kwalunkwe 
miżura alternattiva adottata.
Meta l-konsulenti bi prokura jiddeċiedu li 
ma japplikawx kodiċi ta’ kondotta, 
għandhom jispjegaw ir-raġunijiet 
tagħhom għaliex ma jkunux għamlu dan.
Dik l-informazzjoni, flimkien mar-
referenza għall-kodiċi ta’ kondotta li 
japplikaw, għandhom jiġu ppubblikati fuq 
il-websajt tal-konsulenti bi prokura.

2. Kull sena, il-konsulenti bi prokura 
jiżvelaw pubblikament l-informazzjoni 
kollha li ġejja fir-rigward tat-tħejjija tar-
rakkomandazzjonijiet tal-vot tagħhom:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull sena, il-konsulenti bi prokura jiżvelaw 
pubblikament l-informazzjoni kollha li 
ġejja fir-rigward tat-tħejjija tar-
rakkomandazzjonijiet tal-vot tagħhom:
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(a) il-karatteristiċi essenzjali tal-
metodoloġiji u l-mudelli li japplikaw;

(a) il-karatteristiċi essenzjali tal-
metodoloġiji u l-mudelli li japplikaw;

(b) is-sorsi ewlenin ta’ informazzjoni li 
jużaw;
(c) jekk iqisux il-kundizzjonijiet tas-suq 
nazzjonali, legali u regolatorji u, jekk iva, 
kif;

(c) jekk iqisux il-kundizzjonijiet tas-suq 
nazzjonali, legali u regolatorji u, jekk iva, 
kif;

(d) jekk iżommux djalogi mal-kumpaniji li 
huma l-oġġett tar-rakkomandazzjonijiet tal-
vot tagħhom, u, jekk iva, l-estent u n-
natura tagħhom f;

(d) jekk iżommux djalogi mal-kumpaniji li 
huma l-oġġett tar-rakkomandazzjonijiet tal-
vot tagħhom, u, jekk iva, l-estent u n-
natura tagħhom.

(e) l-għadd totali ta’ persunal involut fit-
tħejjija tar-rakkomandazzjonijiet tal-vot;
(f) l-għadd totali ta’ rakkomandazzjonijiet 
tal-vot mogħtija fl-aħħar sena.
Din l-informazzjoni tiġi ppubblikata fuq il-
websajt tagħhom u tibqa’ disponibbli għal 
mill-inqas tliet snin mill-jum li fih tiġi 
ppubblikata.

Din l-informazzjoni tiġi ppubblikata fuq il-
websajt tagħhom u tibqa’ disponibbli għal 
mill-inqas tliet snin mill-jum li fih tiġi 
ppubblikata. Meta tkun diġà ġiet żvelata 
taħt il-paragrafu 1, dik l-informazzjoni 
m'għandhiex tintalab tiġi żvelata taħt dan 
il-paragrafu.
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