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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
röstningsrådgivare vidtar och tillämpar 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
deras röstningsrekommendationer är 
korrekta och pålitliga och grundas på en 
omfattande analys av all information som 
står till deras förfogande.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
röstningsrådgivare offentligt hänvisar till 
en uppförandekod som de tillämpar samt 
redovisar tillämpningen av den 
uppförandekoden. Om de avviker från 
någon av rekommendationerna i den 
uppförandekoden ska de ange detta, 
förklara skälen till detta och meddela 
vilka alternativa åtgärder som eventuellt 
vidtagits.

Om röstningsrådgivare beslutar att inte 
tillämpa någon uppförandekod ska de 
förklara skälen till detta.
Den informationen ska, tillsammans med 
hänvisningen till den uppförandekod som 
de tillämpar, offentliggöras på 
röstningsrådgivarnas webbplats.

2. Röstningsrådgivare ska en gång per år 
offentligt redovisa följande information i 
samband med utformningen av deras 
röstningsrekommendationer:

2. Medlemsstaterna ska se till att 
röstningsrådgivare en gång per år offentligt 
redovisar följande information i samband 
med utformningen av deras 
röstningsrekommendationer:

(a) De viktigaste dragen i de metoder och 
modeller de tillämpar.

a) De viktigaste dragen i de metoder och 
modeller de tillämpar.
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(b) De viktigaste informationskällor de 
utnyttjar.
(c) Om, och i så fall hur, de beaktar 
omständigheter i samband med nationella 
marknader, rättsliga villkor och 
tillsynsvillkor.

c) Om, och i så fall hur, de beaktar 
omständigheter i samband med nationella 
marknader, rättsliga villkor och 
tillsynsvillkor.

(d) Om de för dialoger med företagen som 
är föremål för deras 
röstningsrekommendationer och, om så är 
fallet, dialogernas omfattning och natur.

d) Om de för dialoger med företagen som 
är föremål för deras 
röstningsrekommendationer och, om så är 
fallet, dialogernas omfattning och natur.

(e) Det totala antalet anställda som deltar 
i utarbetandet av 
röstningsrekommendationerna.
(f) Det totala antalet 
röstningsrekommendationer som 
lämnades under föregående år.
Informationen ska offentliggöras på deras 
webbplats och förbli tillgänglig under 
minst tre år från publiceringsdatum.

Informationen ska offentliggöras på deras 
webbplats och förbli tillgänglig under 
minst tre år från publiceringsdatum. 
Informationen behöver inte redovisas i 
enlighet med denna punkt om den redan 
har redovisats i enlighet med punkt 1.

Or. en


