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Raport A8-0158/2015
Sergio Gaetano Cofferati
Implicarea pe termen lung a acționarilor și declarația privind guvernanța corporativă
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2007/36/CE
Articolul 3 i – alineatele 1 și 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că consilierii 
de vot adoptă și pun în aplicare măsuri 
adecvate pentru a garanta că 
recomandările lor de vot sunt corecte și 
fiabile și că se bazează pe o analiză 
aprofundată a tuturor informațiilor de 
care dispun.

1. Statele membre se asigură că consilierii 
de vot fac publice trimiterile la codul de 
conduită pe care îl aplică și raportează cu 
privire la aplicarea acestui cod de 
conduită. În cazul în care derogă de la 
vreuna dintre recomandările codului de 
conduită în cauză, consilierii de vot 
declară acest lucru, explicând motivele 
care stau la baza derogării și indicând 
măsurile alternative adoptate.

În cazul în care consilierii de vot decid să 
nu aplice un cod de conduită, aceștia 
explică motivele pentru care nu au făcut 
acest lucru.
Aceste informații, împreună cu trimiterea 
la codul de conduită aplicat se publică pe 
site-ul de internet al consilierilor de vot.

2. Consilierii de vot fac publice anual toate 
informațiile următoare în legătură cu 
elaborarea recomandărilor lor de vot:

2. Statele membre se asigură că consilierii 
de vot fac publice anual toate informațiile 
următoare în legătură cu elaborarea 
recomandărilor lor de vot:

(a) caracteristicile esențiale ale 
metodologiilor și modelelor pe care le 

(a) caracteristicile esențiale ale 
metodologiilor și modelelor pe care le 
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aplică; aplică;

(b) principalele surse de informații pe 
care le utilizează;
(c) dacă și, în caz afirmativ, modul în care 
iau în considerare condițiile de pe piața 
națională, și cadrul național legislativ și de 
reglementare;

(c) dacă și, în caz afirmativ, modul în care 
iau în considerare condițiile de pe piața 
națională, și cadrul național legislativ și de 
reglementare;

(d) dacă mențin dialogul cu societățile care 
fac obiectul recomandărilor lor de vot și, în 
caz afirmativ, amploarea și natura acestuia;

(d) dacă mențin dialogul cu societățile care 
fac obiectul recomandărilor lor de vot și, în 
caz afirmativ, amploarea și natura acestuia;

(e) numărul total al personalului implicat 
în pregătirea recomandărilor de vot.
(f) numărul total de recomandări de vot 
furnizate în ultimul an.
Aceste informații sunt publicate pe site-ul 
de internet al consilierului de vot și rămân 
disponibile pentru cel puțin trei ani de la 
data publicării.

Aceste informații sunt publicate pe site-ul 
de internet al consilierului de vot și rămân 
disponibile pentru cel puțin trei ani de la 
data publicării. În cazul în care 
informațiile respective au fost deja făcute 
publice în temeiul alineatului (1), ele nu 
mai trebuie să fie dezvăluite în temeiul 
prezentului alineat.
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