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3.6.2015 A8-0158/11 

Alteração  11 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

Sajjad Karim 

em nome do Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Envolvimento dos acionistas a longo prazo e declaração sobre o governo das sociedades 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 2007/36/CE 

Artigo 3-G 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os investidores institucionais 

divulguem ao público de que forma a sua 

estratégia de investimento em ações 

(«estratégia de investimento») corresponde 

ao perfil e a duração dos seus passivos e 

contribui para o desempenho a médio e 

longo prazo dos seus ativos. A informação 

referida na primeira frase deve estar pelo 

menos disponível no sítio Web da 

sociedade, se for aplicável. 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os investidores institucionais 

divulguem ao público de que forma a sua 

estratégia de investimento em ações 

(«estratégia de investimento») corresponde 

ao perfil e a duração dos seus passivos e 

contribui para o desempenho a médio e 

longo prazo dos seus ativos. A informação 

referida na primeira frase deve estar pelo 

menos disponível no sítio Web da 

sociedade, se for aplicável. 

2. Quando um gestor de ativos investe em 

nome de um investidor institucional, seja 

de forma discricionária, cliente a cliente, 

ou através de um organismo de 

investimento coletivo, o investidor 

institucional deve divulgar anualmente ao 

público os principais elementos do seu 

acordo com o gestor de ativos no que diz 

respeito às seguintes questões: 

2. Quando um gestor de ativos investe em 

nome de um investidor institucional, seja 

de forma discricionária, cliente a cliente, 

ou através de um organismo de 

investimento coletivo, o investidor 

institucional deve divulgar publicamente 

se e, em caso afirmativo, de que forma o 

acordo entre o investidor institucional e o 

gestor de ativos contempla as seguintes 

questões: 

(a) Se e em que medida incentiva o gestor 

de ativos a alinhar a sua estratégia e 

decisões de investimento pelo perfil e 

duração dos seus ativos; 

(a) Se e em que medida incentiva o gestor 

de ativos a alinhar a sua estratégia e 

decisões de investimento pelo perfil e 

duração dos seus ativos; 
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(b) Se e em que medida incentiva o gestor 

de ativos a tomar decisões de investimento 

com base no desempenho da sociedade a 

médio e longo prazo, nomeadamente em 

termos de desempenho não financeiro, e a 

envolver-se nas sociedades como forma de 

melhorar o respetivo desempenho e obter 

retorno do investimento; 

(b) Se e em que medida incentiva o gestor 

de ativos a tomar decisões de investimento 

com base nos interesses a médio e longo 

prazo do investidor institucional; 

(c) O método e o horizonte temporal da 

avaliação de desempenho do gestor de 

ativos e, em particular, se e como essa 

avaliação leva em conta o desempenho 

absoluto a longo prazo por oposição ao 

desempenho em relação a um índice de 

referência ou a outros gestores de ativos 

que seguem estratégias de investimento 

semelhantes; 

 

(d) O modo como a estrutura de 

remuneração dos serviços de gestão de 

ativos contribui para o alinhamento das 

decisões de investimento do gestor de 

ativos pelo perfil e duração dos passivos 

do investidor institucional; 

 

(e) O objetivo fixado em termos da rotação 

ou intervalo de rotação da carteira, o 

método utilizado para calcular essa 

rotação e se está estabelecido algum 

procedimento para a eventualidade de o 

gestor dos ativos ultrapassar os limites 

estabelecidos; 

(c) Se e em que medida os custos da 

rotação da carteira são objeto de controlo e 

se está estabelecido algum procedimento 

em relação a esses custos; 

(f) A duração do acordo com o gestor de 

ativos. 

(d) A duração do acordo com o gestor de 

ativos. 

Se o acordo com o gestor de ativos não 

incluir um ou mais dos elementos referidos 

nas alíneas a) a f), o investidor institucional 

deve apresentar uma explicação clara e 

fundamentada para que assim seja. 

Se o acordo com o gestor de ativos não 

previr uma estratégia de investimento ou 

a estratégia de investimento não incluir 

um ou mais dos elementos referidos nas 

alíneas a) a f), o investidor institucional 

deve apresentar uma explicação clara e 

fundamentada para que assim seja. 

Or. en 



 

AM\1064119PT.doc  PE555.221v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

3.6.2015 A8-0158/12 

Alteração  12 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

Sajjad Karim 

em nome do Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Envolvimento dos acionistas a longo prazo e declaração sobre o governo das sociedades 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 2007/36/CE 

Artigo 3-F – n.ºs 1, 2 e 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os investidores institucionais e os 

gestores de ativos elaboram uma política 

de envolvimento dos acionistas («política 

de envolvimento»). Tal política de 

envolvimento deve determinar de que 

forma os investidores institucionais e os 

gestores de ativos atuam em todos os 

seguintes casos: 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os investidores institucionais e os 

gestores de ativos elaboram uma política 

de envolvimento dos acionistas («política 

de envolvimento»). 

 Tal política de envolvimento deve explicar 

de que forma os investidores 

institucionais e os gestores de ativos 

integram o envolvimento dos acionistas 

na sua estratégia de investimento e 

conduzem as atividades de envolvimento 

referidas no artigo 2.º, alínea h). A 

política de envolvimento deve, se 

adequado e pertinente, contemplar pelo 

menos as seguintes atividades: 

(a) Para integrar o envolvimento dos 

acionistas na sua estratégia de 

investimento; 

 

(b) Para efetuar o acompanhamento das (b) Para efetuar o acompanhamento das 
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sociedades participadas, nomeadamente no 

que se refere ao seu desempenho não 

financeiro; 

sociedades participadas, nomeadamente no 

que se refere ao seu desempenho não 

financeiro; 

(c) Para dialogar com as sociedades 

participadas; 

(c) Para dialogar com as sociedades 

participadas; 

(d) Para exercer direitos de voto; (d) O exercício dos direitos de voto, 

relativamente a cada empresa em que 

detenham pelo menos 0,3 % dos direitos 

de voto, quer individualmente, quer de 

forma agregada, caso os direitos de voto 

sejam detidos em fundos geridos pelo 

mesmo gestor de ativos ou investidor 

institucional. 

(e) Para utilizar os serviços prestados pelos 

consultores em matéria de votação; 

(e) Para utilizar os serviços prestados pelos 

consultores em matéria de votação; 

(f) Para cooperar com outros acionistas. (f) Para cooperar com outros acionistas. 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que a política de envolvimento inclua 

políticas destinadas a gerir os conflitos de 

interesses reais ou potenciais no que diz 

respeito ao envolvimento dos acionistas. 

Tais políticas devem, nomeadamente, ser 

desenvolvidas de modo a abranger todas 

as seguintes situações: 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que a política de envolvimento inclua 

políticas destinadas a gerir os conflitos de 

interesses reais ou potenciais no que diz 

respeito ao seu envolvimento. 

(a) O investidor institucional ou gestor de 

ativos ou outras sociedades afiliadas aos 

mesmos disponibilizam produtos 

financeiros à sociedade participada ou 

têm outras relações comerciais com a 

mesma; 

 

(b) Um administrador do investidor 

institucional ou do gestor de ativos é 

também administrador da sociedade 

participada; 

 

(c) Um gestor de ativos que gere os ativos 

de uma instituição de planos de pensões 

profissionais investe numa sociedade que 

contribui para essa instituição; 

 

(d) O investidor institucional ou o gestor 

de ativos é afiliado de uma sociedade 

sobre cujas ações foi lançada uma oferta 

pública de aquisição. 

 

3. Os Estados-Membros devem assegurar 3. Os Estados-Membros devem assegurar 
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que os investidores institucionais e os 

gestores de ativos divulguem anualmente 

ao público a sua política de envolvimento, 

bem como a forma como a mesma foi 

executada e os respetivos resultados. A 

informação referida na primeira frase 

deve estar pelo menos disponível no sítio 

Web da sociedade. Os investidores 

institucionais e os gestores de ativos 

devem, relativamente a cada sociedade em 

que detêm ações, divulgar se votam nas 

assembleias-gerais das sociedades em 

causa e o seu sentido de voto, assim como 

apresentar uma explicação do mesmo. Se 

um gestor de ativos vota em nome de um 

investidor institucional, este deve indicar 

de que modo essas informações relativas 

ao voto foram publicadas pelo gestor dos 

ativos. 

que a política de envolvimento inclua 

políticas destinadas a gerir os conflitos de 

interesses reais ou potenciais no que diz 

respeito ao seu envolvimento. 

Or. en 



 

AM\1064119PT.doc  PE555.221v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

3.6.2015 A8-0158/13 

Alteração  13 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

Sajjad Karim 

em nome do Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Envolvimento dos acionistas a longo prazo e declaração sobre o governo das sociedades 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 2007/36/CE 

Artigo 3-D 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem permitir 

que os intermediários cobrem preços ou 

taxas pelo serviço a prestar no âmbito do 

presente capítulo. Os intermediários 

devem divulgar publicamente os preços, 

as taxas e quaisquer outros encargos 

separadamente para cada serviço a que se 

refere o presente capítulo. 

1. Os Estados-Membros podem permitir 

que os intermediários faturem os serviços 

a prestar no âmbito do presente capítulo. 

 Caso os intermediários sejam autorizados 

a cobrar qualquer taxa ou encargo em 

conformidade com o parágrafo anterior, 

os Estados-Membros devem assegurar 

que os intermediários divulgam 

publicamente, separadamente para cada 

serviço, os preços, as taxas e quaisquer 

outros encargos relativos aos serviços a 

que se refere o presente capítulo. 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que quaisquer taxas que possam ser 

cobradas por um intermediário aos 

acionistas, às sociedades e a outros 

intermediários sejam não discriminatórias e 

proporcionais. Quaisquer diferenças nas 

taxas cobradas pelo exercício de direitos a 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que quaisquer taxas que possam ser 

cobradas por um intermediário aos 

acionistas, às sociedades e a outros 

intermediários sejam não discriminatórias e 

proporcionadas. Quaisquer diferenças nas 

taxas cobradas pelo exercício de direitos a 
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nível nacional e transfronteiras devem ser 

devidamente fundamentadas. 

nível nacional e transfronteiras só serão 

permitidas se devidamente fundamentadas. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/14 

Alteração  14 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

Sajjad Karim 

em nome do Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Envolvimento dos acionistas a longo prazo e declaração sobre o governo das sociedades 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 2007/36/CE 

Artigo 3-A – n.ºs 1, 2 e 3  

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os intermediários disponibilizam às 

sociedades a possibilidade de 

identificação dos seus acionistas. 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que as sociedades têm o direito de 

identificar os seus acionistas. Os Estados-

Membros podem prever que as sociedades 

que tenham a sua sede social no seu 

território só possam solicitar a 

identificação dos acionistas detentores de 

mais de 0,5 % das ações. 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que, a pedido da sociedade, o intermediário 

lhe comunica sem demora injustificada o 

nome e os contactos dos acionistas e, nos 

casos em que os acionistas sejam pessoas 

coletivas, o seu identificador único, 

quando disponível. Caso exista mais de um 

intermediário numa cadeia de 

participações de capital, o pedido da 

sociedade e a identidade e dados de 

contacto dos acionistas devem ser 

transmitidos entre os intermediários sem 

demora injustificada. 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que, a pedido da sociedade, o intermediário 

lhe comunica, sem demora injustificada, as 

informações relativas à identidade dos 

acionistas. Caso exista mais de um 

intermediário na cadeia de participações de 

capital, o pedido da sociedade deve ser 

transmitido entre os intermediários sem 

demora injustificada. 

 Os Estados-Membros podem determinar 

que as CSD sejam os intermediários 

responsáveis pela recolha das 
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informações relativas à identidade dos 

acionistas e pelo seu fornecimento direto 

à sociedade. 

3. Os acionistas devem ser devidamente 

informados pelo seu intermediário de que 

os seus nomes e contactos podem ser 

transmitidos para efeitos de identificação 

de acordo com este artigo. Essas 

informações só podem ser utilizadas para 

simplificar o exercício dos direitos do 

acionista. A sociedade e o intermediário 

devem garantir que as pessoas singulares 

têm a possibilidade de corrigir ou eliminar 

quaisquer dados incompletos ou imprecisos 

e não devem conservar as informações 

relativas ao acionista durante mais de 24 

meses após a sua receção. 

3. Os acionistas devem ser devidamente 

informados pelo seu intermediário de que 

as informações relativas à sua identidade 

podem ser tratadas de acordo com este 

artigo. Essas informações só podem ser 

utilizadas para simplificar o envolvimento 

e o diálogo entre a sociedade e o acionista 

sobre assuntos relacionados com a 

sociedade. A sociedade e o intermediário 

devem garantir que as pessoas têm a 

possibilidade de corrigir ou eliminar 

quaisquer dados incompletos ou 

imprecisos. Os Estados-Membros devem 

garantir que as sociedades e os 

intermediários não armazenam as 

informações relativas à identidade do 

acionista que lhes foram transmitidas, de 

acordo com o presente artigo, por mais 

tempo do que o necessário e, seja como 

for, mais de dois anos após a sociedade ou 

os intermediários terem sido informados 

de que a pessoa em causa deixou de ser 

acionista. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/15 

Alteração  15 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

Sajjad Karim 

em nome do Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Envolvimento dos acionistas a longo prazo e declaração sobre o governo das sociedades 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 2007/36/CE 

Artigo 3-I – n.ºs 1 e 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os consultores em matéria de votação 

adotem e apliquem medidas adequadas 

para garantir que as suas recomendações 

de voto sejam precisas e fiáveis, com base 

numa análise exaustiva de todas as 

informações de que dispõem. 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os consultores em matéria de votação 

divulguem publicamente a existência de 

um código de conduta por si aplicado e 

apresentem relatórios sobre a aplicação 

desse código de conduta. Caso se afastem 

de alguma das recomendações do referido 

código de conduta, devem declarar esse 

facto, explicar os motivos e indicar quais 

as eventuais medidas alternativas 

adotadas. 

 Caso os consultores em matéria de 

votação decidem não aplicar um código 

de conduta, devem explicar os motivos 

subjacentes. 

 Esta informação, juntamente com a 

referência ao código de conduta por eles 

aplicado, devem ser publicadas no sítio 

Web dos consultores em matéria de 

votação. 

2. Os consultores em matéria de votação 

devem divulgar anualmente ao público 

todas as informações que se seguem no que 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os consultores em matéria de votação 

divulguem anualmente ao público todas as 
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se refere à preparação das suas 

recomendações de voto: 

informações que se seguem, no que se 

refere à preparação das suas 

recomendações de voto: 

(a) As características essenciais das 

metodologias e modelos que aplicam; 

(a) As características essenciais das 

metodologias e modelos que aplicam; 

(b) As principais fontes de informação 

que utilizam; 

 

(c) Se, e, em caso afirmativo, de que forma 

têm em conta as condições do mercado 

nacional, bem como as condições legais e 

regulamentares; 

(c) Se, e, em caso afirmativo, de que forma 

têm em conta as condições do mercado 

nacional, bem como as condições legais e 

regulamentares; 

(d) Se mantêm diálogos com as sociedades 

relativamente às quais realizam 

recomendações de voto e, em caso 

afirmativo, a extensão e natureza dos 

mesmos; 

(d) Se mantêm diálogos com as sociedades 

relativamente às quais realizam 

recomendações de voto e, em caso 

afirmativo, a extensão e natureza dos 

mesmos; 

(e) O número total de colaboradores 

envolvidos na preparação das 

recomendações de voto; 

 

(f) O número total de recomendações de 

voto emitidas no ano anterior. 

 

Tal informação deve ser publicada no 

respetivo sítio Web e permanecer 

disponível durante pelo menos três anos a 

contar da data de publicação. 

Tal informação deve ser publicada no 

respetivo sítio Web e permanecer 

disponível durante pelo menos três anos a 

contar da data de publicação. Essa 

informação não tem de ser divulgada nos 

termos do presente número, caso seja já 

divulgada por força do n.º 1. 

 

Or. en
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3.6.2015 A8-0158/16 

Alteração  16 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

Sajjad Karim 

em nome do Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Envolvimento dos acionistas a longo prazo e declaração sobre o governo das sociedades 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 

Diretiva 2007/36/CE 

Artigo 9-A – n.ºs 1, 2 e 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os acionistas disponham de direito de 

voto relativamente à política de 

remuneração dos administradores. As 

sociedades só devem pagar uma 

remuneração aos seus administradores 

que seja conforme com uma política de 

remuneração aprovada pelos acionistas. 

Essa política deve ser submetida à 

aprovação dos acionistas, pelo menos, a 

cada três anos. 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que as sociedades elaborem uma política 

de remuneração dos administradores e a 

submetam ao voto consultivo da 

assembleia-geral de acionistas. 

 Caso a assembleia-geral vote contra a 

política de remuneração, na 

assembleia-geral seguinte, é submetida a 

outro voto consultivo uma política revista. 

 Enquanto reformula o projeto, a 

sociedade pode pagar as remunerações 

aos seus administradores em 

conformidade com a política existente. 

As sociedades podem, em caso de 

recrutamento de novos membros para o 

conselho de administração, decidir pagar 

uma remuneração a um determinado 

administrador que não cumpra a política 

As sociedades podem, em caso de 

recrutamento de novos membros para o 

conselho de administração, decidir pagar 

uma remuneração a um determinado 

administrador que não cumpra a política 
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aprovada, desde que o pacote de 

remuneração desse administrador tenha 

recebido aprovação prévia dos acionistas 

com base nas informações referidas no n.º 

3. A remuneração pode ser concedida a 

título provisório, na pendência da 

aprovação pelos acionistas. 

aprovada. 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que a política seja clara, compreensível e 

conforme com a estratégia empresarial, os 

objetivos, os valores e os interesses a longo 

prazo da sociedade, e que inclua medidas 

destinadas a evitar conflitos de interesses. 

2. A política deve ser clara, compreensível 

e conforme com a estratégia empresarial, 

os objetivos, os valores e os interesses a 

longo prazo da sociedade, e incluir 

medidas destinadas a evitar conflitos de 

interesses. 

3. A política deve incluir uma explicação 

da forma como contribui para a 

sustentabilidade e os interesses a longo 

prazo da sociedade. Deve definir critérios 

claros para a atribuição da remuneração 

fixa e variável, incluindo todos os 

benefícios, independentemente da sua 

forma. 

3. A política deve incluir uma explicação 

da forma como contribui para a 

sustentabilidade e os interesses a longo 

prazo da sociedade. Deve definir critérios 

claros para a atribuição da remuneração 

fixa e variável, incluindo todos os 

benefícios, independentemente da sua 

forma. 

A política deve indicar claramente os 

montantes máximos de remuneração total 

que podem ser atribuídos e a proporção 

relativa correspondente às diferentes 

componentes da remuneração fixa e 

variável. Deve explicar a forma como as 

condições de emprego e remuneração dos 

empregados da empresa foram tomadas em 

consideração no estabelecimento da 

própria política ou da remuneração dos 

administradores, explicando os rácios 

entre a remuneração média desses 

mesmos administradores e a remuneração 

média dos empregados a tempo completo 

que desempenham outras funções, bem 

como as razões pelas quais esse rácio é 

considerado apropriado. A política pode 

excecionalmente não apresentar um rácio 

específico, se existirem circunstâncias 

excecionais. Nesse caso, deve ser 

apresentada uma explicação para a não 

apresentação desse rácio e indicadas as 

medidas adotadas para garantir o mesmo 

efeito. 

A política deve indicar as diferentes 

componentes da remuneração fixa e 

variável. Deve explicar a forma como as 

condições de emprego e remuneração dos 

empregados da empresa foram tomadas em 

consideração no estabelecimento da 

própria política ou da remuneração dos 

administradores. 

No que respeita à remuneração variável, a No que respeita à remuneração variável, a 
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política deve indicar os critérios financeiros 

e não financeiros a utilizar e explicar de 

que modo contribuem para a 

sustentabilidade e os interesses a longo 

prazo da sociedade, bem como os métodos 

a aplicar para determinar em que medida os 

critérios de desempenho foram cumpridos. 

Deve especificar os períodos de 

diferimento, os prazos de aquisição de 

direitos no que respeita à remuneração 

baseada em ações e a conservação das 

mesmas após a aquisição de direitos 

fornecer informações sobre a possibilidade 

de a empresa solicitar a restituição de uma 

remuneração variável. 

política pode indicar os critérios 

financeiros e não financeiros a utilizar e 

explicar de que modo contribuem para a 

sustentabilidade e os interesses a longo 

prazo da sociedade, bem como os métodos 

a aplicar para determinar em que medida os 

critérios de desempenho foram cumpridos. 

Deve especificar os períodos de 

diferimento, os prazos de aquisição de 

direitos no que respeita à remuneração 

baseada em ações e a conservação das 

mesmas após a aquisição de direitos 

fornecer informações sobre a possibilidade 

de a empresa solicitar a restituição de uma 

remuneração variável. 

A política deve indicar as principais 

cláusulas dos contratos dos 

administradores, incluindo a respetiva 

duração, períodos de pré-aviso aplicáveis e 

pagamentos associados à cessação dos 

contratos. 

A política deve indicar as principais 

cláusulas dos contratos dos 

administradores, incluindo a respetiva 

duração, períodos de pré-aviso aplicáveis e 

pagamentos associados à cessação dos 

contratos. 

A política deve explicar o processo de 

tomada de decisões que conduziu à sua 

determinação. Se a política for revista, 

deve ser apresentada uma explicação de 

todas as alterações significativas e da 

forma como as opiniões dos acionistas 

relativamente à política e aos relatórios de 

anos anteriores foram tidas em conta. 

A política deve explicar o processo de 

tomada de decisões que conduziu à sua 

determinação. Se a política for revista, 

deve ser apresentada uma explicação de 

todas as alterações significativas e da 

forma como as opiniões dos acionistas 

relativamente à política e aos relatórios de 

anos anteriores foram tidas em conta. 

Or. en
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Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que a sociedade elabore um relatório sobre 

as remunerações claro e compreensível, 

que proporcione uma visão abrangente das 

remunerações individualmente atribuídas 

aos administradores no último exercício, 

incluindo todos os benefícios 

independentemente da forma que assumam 

e abrangendo tanto os administradores 

recentemente recrutados como os antigos 

administradores. Deve, quando aplicável, 

conter todos os seguintes elementos: 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que a sociedade elabore um relatório sobre 

as remunerações claro e compreensível, 

que proporcione uma visão abrangente das 

remunerações atribuídas aos 

administradores no último exercício, 

incluindo todos os benefícios 

independentemente da forma que assumam 

e abrangendo tanto os administradores 

recentemente recrutados como os antigos 

administradores. Deve, quando aplicável, 

conter todos os seguintes elementos: 

(a) A remuneração total atribuída ou paga, 

discriminada pelos diferentes 

componentes, a proporção relativa da 

remuneração fixa e da remuneração 

variável e uma explicação do modo como a 

remuneração total está associada ao 

desempenho dos administradores a longo 

prazo e informação sobre a aplicação dos 

critérios de desempenho. 

(a) A remuneração total atribuída ou paga, 

discriminada pelos diferentes 

componentes, a proporção relativa da 

remuneração fixa e da remuneração 

variável e uma explicação do modo como a 

remuneração total está associada ao 

desempenho dos administradores a longo 

prazo e informação sobre a aplicação dos 

critérios de desempenho. 

(b) A evolução relativa da remuneração 

dos administradores ao longo dos três 

 



 

AM\1064119PT.doc  PE555.221v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

últimos exercícios e a sua relação com a 

evolução do valor da sociedade e da 

remuneração média dos seus empregados 

a tempo completo que não os 

administradores; 

(c) Qualquer remuneração recebida pelos 

administradores da sociedade proveniente 

de qualquer sociedade pertencente ao 

mesmo grupo; 

(c) Qualquer remuneração recebida pelos 

administradores da sociedade, ou por 

pagar, proveniente de qualquer sociedade 

pertencente ao mesmo grupo; 

(d) O número de ações e de opções sobre 

ações concedidas ou oferecidas, bem como 

as principais condições para o exercício 

dos direitos, incluindo o preço e a data 

desse exercício e qualquer alteração dessas 

condições; 

(d) O número de ações e de opções sobre 

ações concedidas ou oferecidas, bem como 

as principais condições para o exercício 

dos direitos, incluindo o preço e a data 

desse exercício e qualquer alteração dessas 

condições; 

(e) Informação sobre a utilização da 

possibilidade de solicitar a restituição de 

uma remuneração variável; 

(e) Informação sobre a utilização da 

possibilidade de solicitar a restituição de 

uma remuneração variável; 

(f) Informações sobre a forma como foi 

estabelecida a remuneração dos 

administradores, incluindo o papel do 

comité de remuneração. 

(f) Informações sobre a forma como foi 

estabelecida a remuneração dos 

administradores, incluindo o papel do 

comité de remuneração. 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que o direito à privacidade das pessoas 

singulares é protegido em conformidade 

com a Diretiva 95/46/CE no que se refere 

ao tratamento dos dados pessoais dos 

administradores. 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que o direito à privacidade das pessoas 

singulares é protegido em conformidade 

com a Diretiva 95/46/CE no que se refere 

ao tratamento dos dados pessoais dos 

administradores. 

3. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os acionistas disponham de direito de 

voto, durante a assembleia-geral anual, 

relativamente ao relatório sobre as 

remunerações do exercício anterior. 

Sempre que os acionistas votem contra o 

relatório sobre as remunerações, a 

sociedade deve explicar no relatório 

seguinte se, e em caso afirmativo de que 

modo, o voto dos acionistas foi tido em 

conta. 

3. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os acionistas disponham de direito de 

voto consultivo, durante a assembleia-geral 

anual, relativamente ao relatório sobre as 

remunerações do exercício anterior. 

Sempre que os acionistas votem contra o 

relatório sobre as remunerações, a 

sociedade deve, se necessário, encetar um 

diálogo com os acionistas a fim de 

identificar os motivos da rejeição. A 

sociedade deve explicar no relatório sobre 

as remunerações seguinte de que modo o 

voto dos acionistas foi tido em conta. 

Or. en 

 


