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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πληρεξούσιοι σύμβουλοι λαμβάνουν και 
εφαρμόζουν επαρκή μέτρα ώστε να 
εγγυώνται ότι οι σχετικές με την ψήφο 
συστάσεις τους είναι ακριβείς και 
αξιόπιστες, βάσει ενδελεχούς ανάλυσης 
του συνόλου των πληροφοριών που έχουν 
στη διάθεσή τους.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πληρεξούσιοι σύμβουλοι κοινοποιούν 
αναφορά σε κώδικα δεοντολογίας που 
εφαρμόζουν, καθώς και έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή του εν λόγω κώδικα 
δεοντολογίας. Σε περίπτωση που 
αποκλίνουν από οποιαδήποτε από τις 
συστάσεις του κώδικα δεοντολογίας, 
πρέπει να το δηλώσουν, να εξηγήσουν 
τους λόγους και να αναφέρουν τυχόν 
εναλλακτικά μέτρα που εγκρίθηκαν.

Σε περίπτωση που οι πληρεξούσιοι 
σύμβουλοι αποφασίσουν να μην 
εφαρμόσουν κώδικα συμπεριφοράς, 
πρέπει να εξηγήσουν τους λόγους της 
επιλογής τους.
Οι πληροφορίες αυτές, μαζί με την 
αναφορά στον κώδικα δεοντολογίας που 
εφαρμόζουν, θα πρέπει να δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα των πληρεξουσίων 
συμβούλων.

2. Οι πληρεξούσιοι σύμβουλοι 
γνωστοποιούν δημοσίως, σε ετήσια βάση, 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληρεξούσιοι σύμβουλοι γνωστοποιούν 
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το σύνολο των ακόλουθων πληροφοριών 
σε σχέση με τη διαμόρφωση των σχετικών 
με τις ψήφους συστάσεών τους:

δημοσίως, σε ετήσια βάση, το σύνολο των 
ακόλουθων πληροφοριών σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των σχετικών με τις ψήφους 
συστάσεών τους:

α) τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των 
μεθοδολογιών και των μοντέλων που 
εφαρμόζουν·

α) τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των 
μεθοδολογιών και των μοντέλων που 
εφαρμόζουν·

β) τις κύριες πηγές πληροφοριών που 
χρησιμοποιούν·
γ) αν και, εάν ναι, πώς λαμβάνουν υπόψη 
την εθνική αγορά, τις νομικές και 
κανονιστικές συνθήκες·

γ) αν και, εάν ναι, πώς λαμβάνουν υπόψη 
την εθνική αγορά, τις νομικές και 
κανονιστικές συνθήκες·

δ) αν διατηρούν διάλογο με τις εταιρείες 
που αποτελούν αντικείμενο των 
συστάσεων ψήφου τους και, εάν ναι, το 
εύρος και τη φύση του διαλόγου αυτού·

δ) αν διατηρούν διάλογο με τις εταιρείες 
που αποτελούν αντικείμενο των 
συστάσεων ψήφου τους και, εάν ναι, το 
εύρος και τη φύση του διαλόγου αυτού·

ε) τον συνολικό αριθμό εργαζομένων που 
ασχολούνται με τη διαμόρφωση των 
συστάσεων ψήφου·
στ) τον συνολικό αριθμό συστάσεων 
ψήφου που διατυπώθηκαν το 
προηγούμενο έτος.
Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται στον 
δικτυακό τόπο τους και παραμένουν 
διαθέσιμες για τουλάχιστον τρία έτη από 
την ημέρα δημοσίευσης.

Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται στον 
δικτυακό τόπο τους και παραμένουν 
διαθέσιμες για τουλάχιστον τρία έτη από 
την ημέρα δημοσίευσης. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν θα πρέπει να απαιτείται να 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο όταν έχουν ήδη 
γνωστοποιηθεί δυνάμει της παραγράφου 
1.
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