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Alteração 84
Pascal Durand

Proposta de diretiva
Title

Texto da Comissão Alteração

 Proposta de Proposta de

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que altera a Diretiva 2007/36/CE no que se 
refere aos incentivos ao envolvimento dos 
acionistas a longo prazo e a Diretiva 
2013/34/UE no que se refere a 
determinados elementos da declaração 
sobre o governo das sociedades

que altera a Diretiva 2007/36/CE no que se 
refere aos incentivos ao envolvimento dos 
acionistas a longo prazo de sociedades 
cotadas, de grandes empresas e de 
grandes grupos, a Diretiva 2013/34/UE no 
que se refere a determinados elementos da 
declaração sobre o governo das sociedades 
e a Diretiva 2004/109/CE

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. fr

Alteração 85
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Diretiva 2007/36/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho15 estabelece 
requisitos para o exercício de certos 
direitos dos acionistas associados às ações 
com direito de voto nas assembleias-gerais 
das sociedades que têm sede social num 
Estado-Membro e cujas ações estão 
admitidas à negociação num mercado 
regulamentado situado ou em 
funcionamento num Estado-Membro.

(1) A Diretiva 2007/36/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho15 estabelece 
requisitos para o exercício de certos 
direitos dos acionistas associados às ações 
com direito de voto nas assembleias-gerais 
das sociedades que têm sede social num 
Estado-Membro e cujas ações estão 
admitidas à negociação num mercado 
regulamentado situado ou em 
funcionamento num Estado-Membro. Esta 
diretiva deve igualmente cobrir as grandes 
empresas ou os grandes grupos, na 
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aceção da Diretiva 2013/34/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho15-A, 
que não têm ações admitidas à 
negociação num mercado regulamentado 
em virtude de exercerem também 
atividades cujo impacto é extremamente 
importante, 

__________________ __________________
15Diretiva 2007/36/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de julho de 2007, relativa ao 
exercício de certos direitos dos acionistas de 
sociedades cotadas (JO L 184 de 14.7.2007, p. 17).

15 Diretiva 2007/36/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de julho de 2007, relativa ao 
exercício de certos direitos dos acionistas de 
sociedades cotadas (JO L 184 de 14.7.2007, p. 17).
15-A Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa às 
demonstrações financeiras anuais, às demonstrações 
financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de 
certas formas de empresas, que altera a Diretiva 
2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
e que revoga as Diretivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE (JO L 182 de 29.6.2013, p. 19).

Or. fr

Alteração 86
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A crise financeira revelou que, em 
muitos casos, os acionistas apoiaram a 
excessiva assunção de riscos a curto prazo 
por parte dos gestores. Além disso, há 
indicações claras de que o atual nível de 
«acompanhamento» das sociedades 
participadas e de envolvimento dos 
investidores institucionais e dos gestores 
de ativos é inadequado, o que pode 
conduzir a um governo e a um 
desempenho não otimizados das 
sociedades cotadas.

(2) A crise financeira revelou que, em 
muitos casos, os acionistas apoiaram a 
excessiva assunção de riscos a curto prazo 
por parte dos gestores.

Or. en
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Alteração 87
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A crise financeira revelou que, em 
muitos casos, os acionistas apoiaram a 
excessiva assunção de riscos a curto prazo 
por parte dos gestores. Além disso, há 
indicações claras de que o atual nível de 
«acompanhamento» das sociedades 
participadas e de envolvimento dos 
investidores institucionais e dos gestores de 
ativos é inadequado, o que pode conduzir 
a um governo e a um desempenho não 
otimizados das sociedades cotadas.

(2) A crise financeira revelou que, em 
muitos casos, os acionistas apoiaram a 
excessiva assunção de riscos a curto prazo 
por parte dos gestores, o que conduz a 
longo prazo a um governo das sociedades 
e a um desempenho não otimizados. Além 
disso, há indicações claras de que o atual 
nível de «acompanhamento» das 
sociedades participadas e de envolvimento 
dos investidores institucionais e dos 
gestores de ativos é inadequado.

Or. fr

Alteração 88
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A crise financeira revelou que, em 
muitos casos, os acionistas apoiaram a 
excessiva assunção de riscos a curto prazo 
por parte dos gestores. Além disso, há 
indicações claras de que o atual nível de 
«acompanhamento» das sociedades 
participadas e de envolvimento dos 
investidores institucionais e dos gestores 
de ativos é inadequado, o que pode 
conduzir a um governo e a um 
desempenho não otimizados das 
sociedades cotadas.

(2) A crise financeira revelou que, em 
muitos casos, os acionistas apoiaram a 
excessiva assunção de riscos a curto prazo 
por parte dos gestores.
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Or. en

Alteração 89
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Uma maior participação dos 
acionistas no governo das sociedades é 
um dos instrumentos que podem 
contribuir para uma melhoria do 
desempenho tanto financeiro como não 
financeiro destas últimas. No entanto, e 
dado que os direitos dos acionistas não 
constituem o único fator suscetível de 
contribuir para uma tomada em 
consideração do longo prazo na 
governação das empresas, este fator deve 
ser acompanhado de medidas adicionais 
destinadas a assegurar um maior 
envolvimento dos diferentes atores 
envolvidos, em particular os 
trabalhadores, as autoridades locais e a 
sociedade civil.

Or. fr

Alteração 90
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Para simplificar ainda mais o exercício 
dos direitos dos acionistas e o 
envolvimento entre as sociedades cotadas e 
os acionistas, as sociedades cotadas devem 
ter o direito de identificar os seus 

(4) Para simplificar ainda mais o exercício 
dos direitos dos acionistas e o 
envolvimento entre as sociedades cotadas e 
os acionistas, as sociedades cotadas devem 
ter o direito de identificar os seus 
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acionistas e comunicar diretamente com os 
mesmos. Por conseguinte, a presente 
diretiva deve prever um quadro que 
permita a identificação dos acionistas.

acionistas e comunicar diretamente com os 
mesmos. Por conseguinte, a presente 
diretiva deve prever um quadro que 
permita a identificação dos acionistas, 
tendo simultaneamente em conta os 
sistemas nacionais existentes.

Or. de

Justificação

As diferenças existentes entre os sistemas nacionais de identificação dos acionistas devem ser 
tidas em conta.

Alteração 91
Emil Radev

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Tendo em vista o seu importante papel, 
os intermediários devem ser obrigados a 
simplificar o exercício dos direitos pelos 
acionistas, quer estes pretendam exercer 
esses direitos eles próprios quer nomeiem 
um terceiro para o fazer. Se o acionista 
não pretender exercer os direitos ele 
próprio e tiver nomeado um terceiro como 
intermediário, este último deverá ser 
obrigado a exercer esses direitos mediante 
autorização e instruções explícitas do 
acionista e em benefício do mesmo.

(6) Tendo em vista o seu importante papel, 
os intermediários devem ser obrigados a 
simplificar o exercício dos direitos pelos 
acionistas, quer estes pretendam exercer 
esses direitos eles próprios quer nomeiem 
um terceiro para o fazer. Se os acionistas 
não pretenderem exercer os direitos eles 
próprios e tiverem nomeado um terceiro 
como intermediário, este último deverá ser 
obrigado a exercer esses direitos em 
benefício do acionista, mediante receção 
de autorização e instruções explícitas, por 
escrito, do acionista.

Or. bg

Alteração 92
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta de diretiva
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) Tendo em vista o seu importante papel, 
os intermediários devem ser obrigados a 
simplificar o exercício dos direitos pelos 
acionistas, quer estes pretendam exercer 
esses direitos eles próprios quer nomeiem 
um terceiro para o fazer. Se o acionista não 
pretender exercer os direitos ele próprio e 
tiver nomeado um terceiro como 
intermediário, este último deverá ser 
obrigado a exercer esses direitos mediante 
autorização e instruções explícitas do 
acionista e em benefício do mesmo.

(6) Tendo em vista o seu importante papel, 
os intermediários devem ser obrigados a 
simplificar o exercício dos direitos pelos 
acionistas, quer estes pretendam exercer 
esses direitos eles próprios quer nomeiem 
um terceiro para o fazer. Se os acionistas 
não pretenderem exercer os direitos eles 
próprios e tiverem nomeado um terceiro 
como intermediário, este último deverá ser 
obrigado a exercer esses direitos mediante 
autorização e instruções explícitas dos 
acionistas e em benefício dos mesmos.

Or. en

Alteração 93
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Tendo em vista o seu importante papel, 
os intermediários devem ser obrigados a 
simplificar o exercício dos direitos pelos 
acionistas, quer estes pretendam exercer 
esses direitos eles próprios quer nomeiem 
um terceiro para o fazer. Se o acionista não 
pretender exercer os direitos ele próprio e 
tiver nomeado um terceiro como 
intermediário, este último deverá ser 
obrigado a exercer esses direitos mediante 
autorização e instruções explícitas do 
acionista e em benefício do mesmo.

(6) Tendo em vista o seu importante papel, 
os intermediários devem ser obrigados a 
simplificar o exercício dos direitos pelos 
acionistas, quer estes pretendam exercer 
esses direitos eles próprios quer nomeiem 
um terceiro para o fazer. Se o acionista não 
pretender exercer os direitos ele próprio e 
tiver nomeado um terceiro como 
intermediário, que voluntariamente exerce 
os direitos de acionista mediante 
procuração, este último deverá ser 
obrigado a exercer esses direitos mediante 
autorização e instruções explícitas do 
acionista e em benefício do mesmo.

Or. de
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Justificação

O intermediário deve conservar o direito a exercer os direitos dos acionistas mediante 
procuração.

Alteração 94
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O envolvimento efetivo e sustentável 
dos acionistas é um dos pilares do modelo 
de governo das sociedades cotadas, que 
depende de controlos e equilíbrios entre os 
vários órgãos e partes interessadas.

(8) O envolvimento efetivo e sustentável 
dos acionistas, assim como o envolvimento 
adequado das partes interessadas, 
particularmente os trabalhadores, é um 
dos pilares do modelo de governo das 
sociedades cotadas, que depende de 
controlos e equilíbrios entre os vários 
órgãos e partes interessadas.

Or. en

Alteração 95
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os investidores institucionais e os 
gestores de ativos são acionistas 
importantes de sociedades cotadas na 
União e podem portanto desempenhar um 
papel importante no governo das empresas 
em causa, mas também, de um modo mais 
geral, no que diz respeito à sua estratégia e 
desempenho a longo prazo. No entanto, a 
experiência dos últimos anos mostrou que 
os investidores institucionais e os gestores 
de ativos muitas vezes não se envolvem 
com as sociedades nas quais detêm 

(9) Os investidores institucionais e os 
gestores de ativos são acionistas 
importantes de sociedades cotadas na 
União e podem portanto desempenhar um 
papel importante no governo das empresas 
em causa, mas também, de um modo mais 
geral, no que diz respeito à sua estratégia e 
desempenho a longo prazo. No entanto, a 
experiência dos últimos anos mostrou que 
os investidores institucionais e os gestores 
de ativos muitas vezes não se envolvem 
com as sociedades nas quais detêm 
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participações de capital e há indicações de 
que os mercados de capitais exercem 
pressão sobre as sociedades no sentido do 
desempenho a curto prazo, o que pode 
conduzir a um nível de investimento não 
otimizado, por exemplo em termos de 
investigação e desenvolvimento, o que é 
prejudicial para os resultados a longo 
prazo, tanto para as sociedades como para 
os investidores.

participações de capital.

Or. en

Alteração 96
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os investidores institucionais e os 
gestores de ativos são acionistas 
importantes de sociedades cotadas na 
União e podem portanto desempenhar um 
papel importante no governo das empresas 
em causa, mas também, de um modo mais 
geral, no que diz respeito à sua estratégia e 
desempenho a longo prazo. No entanto, a 
experiência dos últimos anos mostrou que 
os investidores institucionais e os gestores 
de ativos muitas vezes não se envolvem 
com as sociedades nas quais detêm 
participações de capital e há indicações de 
que os mercados de capitais exercem 
pressão sobre as sociedades no sentido do 
desempenho a curto prazo, o que pode 
conduzir a um nível de investimento não 
otimizado, por exemplo em termos de 
investigação e desenvolvimento, o que é 
prejudicial para os resultados a longo 
prazo, tanto para as sociedades como para 
os investidores.

(9) Os investidores institucionais e os 
gestores de ativos são acionistas 
importantes de sociedades cotadas na 
União e podem portanto desempenhar um 
papel importante no governo das empresas 
em causa, mas também, de um modo mais 
geral, no que diz respeito à sua estratégia e 
desempenho a longo prazo. No entanto, a 
experiência dos últimos anos mostrou que 
os investidores institucionais e os gestores 
de ativos muitas vezes não se envolvem 
com as sociedades nas quais detêm 
participações de capital.

Or. en
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Alteração 97
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Assim, os investidores institucionais e 
os gestores de ativos devem desenvolver 
uma política de envolvimento dos 
acionistas que determine, entre outras 
coisas, como integram o envolvimento dos 
acionistas na sua estratégia de 
investimento, como acompanham as 
sociedades participadas, como dialogam 
com as sociedades participadas e como 
exercem os seus direitos de voto. Essa 
política de envolvimento deverá incluir a 
política de gestão dos reais ou potenciais 
conflitos de interesses, nomeadamente 
quando o investidor institucional ou gestor 
de ativos, ou empresas que lhes estejam 
afiliadas, prestam serviços financeiros à 
sociedade participada. Esta política, bem 
como a respetiva aplicação e resultados, 
devem ser divulgados ao público 
anualmente. Se os investidores 
institucionais e os gestores de ativos 
decidirem não desenvolver uma política 
de envolvimento e/ou decidirem não 
divulgar a respetiva aplicação e 
resultados, deverão apresentar uma 
explicação clara e fundamentada para 
essa decisão.

(11) Assim, os investidores institucionais e 
os gestores de ativos devem desenvolver 
uma política de envolvimento dos 
acionistas que determine, entre outras 
coisas, como integram o envolvimento dos 
acionistas na sua estratégia de investimento 
(incluindo uma análise de impacto dos 
riscos sociais e ambientais), como 
acompanham as sociedades participadas, 
como dialogam com as sociedades 
participadas e com os diferentes atores 
interessados, em particular os 
trabalhadores, as autoridades locais e a 
sociedade civil, e como exercem os seus 
direitos de voto. Essa política de 
envolvimento deverá incluir a política de 
gestão dos reais ou potenciais conflitos de 
interesses, nomeadamente quando o 
investidor institucional ou gestor de ativos, 
ou empresas que lhes estejam afiliadas, 
prestam serviços financeiros à sociedade 
participada. Esta política, bem como a 
respetiva aplicação e resultados, devem ser 
divulgados ao público anualmente.

Or. fr

Alteração 98
Jytte Guteland

Proposta de diretiva
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) Assim, os investidores institucionais e 
os gestores de ativos devem desenvolver 
uma política de envolvimento dos 
acionistas que determine, entre outras 
coisas, como integram o envolvimento dos 
acionistas na sua estratégia de 
investimento, como acompanham as 
sociedades participadas, como dialogam 
com as sociedades participadas e como 
exercem os seus direitos de voto. Essa 
política de envolvimento deverá incluir a 
política de gestão dos reais ou potenciais 
conflitos de interesses, nomeadamente 
quando o investidor institucional ou gestor 
de ativos, ou empresas que lhes estejam 
afiliadas, prestam serviços financeiros à 
sociedades participada. Esta política, bem 
como a respetiva aplicação e resultados, 
devem ser divulgados ao público 
anualmente. Se os investidores 
institucionais e os gestores de ativos 
decidirem não desenvolver uma política 
de envolvimento e/ou decidirem não 
divulgar a respetiva aplicação e 
resultados, deverão apresentar uma 
explicação clara e fundamentada para 
essa decisão.

(11) Assim, os investidores institucionais e 
os gestores de ativos devem desenvolver 
uma política de envolvimento dos 
acionistas que determine, entre outras 
coisas, como integram o envolvimento dos 
acionistas na sua estratégia de 
investimento, como acompanham as 
sociedades participadas, como dialogam 
com as sociedades participadas e como 
exercem os seus direitos de voto. Essa 
política de envolvimento deverá incluir a 
política de gestão dos reais ou potenciais 
conflitos de interesses, nomeadamente 
quando o investidor institucional ou gestor 
de ativos, ou empresas que lhes estejam 
afiliadas, prestam serviços financeiros à 
sociedade participada. Esta política, bem 
como a respetiva aplicação e resultados, 
devem ser divulgados ao público 
anualmente.

Or. en

Alteração 99
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Assim, os investidores institucionais e 
os gestores de ativos devem desenvolver 
uma política de envolvimento dos 
acionistas que determine, entre outras 
coisas, como integram o envolvimento dos 

(11) Assim, os investidores institucionais e 
os gestores de ativos devem desenvolver 
uma política de envolvimento dos 
acionistas e de cooperação com estes, com 
base num intercâmbio de princípio. Essa 
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acionistas na sua estratégia de 
investimento, como acompanham as 
sociedades participadas, como dialogam 
com as sociedades participadas e como 
exercem os seus direitos de voto. Essa 
política de envolvimento deverá incluir a 
política de gestão dos reais ou potenciais 
conflitos de interesses, nomeadamente 
quando o investidor institucional ou gestor 
de ativos, ou empresas que lhes estejam 
afiliadas, prestam serviços financeiros à 
sociedades participada. Esta política, bem 
como a respetiva aplicação e resultados, 
devem ser divulgados ao público 
anualmente. Se os investidores 
institucionais e os gestores de ativos 
decidirem não desenvolver uma política de 
envolvimento e/ou decidirem não divulgar 
a respetiva aplicação e resultados, deverão 
apresentar uma explicação clara e 
fundamentada para essa decisão.

cooperação deve abranger, 
nomeadamente, a sua estratégia de 
investimento, o acompanhamento das 
sociedades participadas, o diálogo com as 
sociedades participadas e o exercício dos 
seus direitos de voto Essa política de 
envolvimento deverá incluir a política de 
gestão dos reais ou potenciais conflitos de 
interesses, nomeadamente quando o 
investidor institucional ou gestor de ativos, 
ou empresas que lhes estejam afiliadas, 
prestam serviços financeiros à sociedade 
participada. Esta política deve ser 
divulgada ao público anualmente. Se os 
investidores institucionais e os gestores de 
ativos decidirem não desenvolver uma 
política de envolvimento e/ou decidirem 
não divulgar a respetiva aplicação e 
resultados, deverão apresentar uma 
explicação clara e fundamentada para essa 
decisão.

Or. de

Alteração 100
Angelika Niebler

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os investidores institucionais devem 
informar anualmente o público sobre a 
forma como a sua estratégia de 
investimento em ações está alinhada pelo 
perfil e duração dos seus passivos e 
contribui para o desempenho a médio e 
longo prazo dos seus ativos. Caso recorram 
a gestores de ativos, seja através de 
mandatos discricionários que envolvem a 
gestão dos ativos de forma individual ou 
através de fundos comuns, devem divulgar 
ao público os principais elementos do 
acordo com o gestor de ativos no que 
respeita a uma série de questões, como 

(12) Os investidores institucionais 
regulamentados devem notificar o órgão 
de supervisão pertinente sobre a forma 
como a sua estratégia de investimento em 
ações está alinhada pelo perfil e duração 
dos seus passivos e contribui para o 
desempenho a médio e longo prazo dos 
seus ativos. Os investidores não 
regulamentados devem tornar públicas 
essas informações. Caso recorram a 
gestores de ativos, seja através de 
mandatos discricionários que envolvem a 
gestão dos ativos de forma individual ou 
através de fundos comuns, devem 
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sejam se incentiva o gestor de ativos a 
alinhar a sua estratégia e as suas decisões 
de investimento pelo perfil e duração dos 
passivos do investidor institucional, se 
incentiva o gestor de ativos a tomar 
decisões de investimento com base no 
desempenho da sociedade a médio e longo 
prazo e a envolver-se nas sociedades, ou a 
forma como são avaliados o desempenho 
dos gestores de ativos, a estrutura de 
remuneração dos serviços de gestão de 
ativos e a rotação prevista da carteira. Tal 
contribuiria para uma harmonização 
adequada de interesses entre os 
beneficiários finais dos investidores 
institucionais, os gestores de ativos e as 
sociedades participadas e, potencialmente, 
para o desenvolvimento de estratégias de 
investimento e de relações a mais longo 
prazo com as sociedades participadas, com 
envolvimento dos acionistas.

comunicar ou divulgar ao público os 
principais elementos do acordo com o 
gestor de ativos no que respeita a uma série 
de questões, como sejam se incentiva o 
gestor de ativos a alinhar a sua estratégia e 
as suas decisões de investimento pelo perfil 
e duração dos passivos do investidor 
institucional, se incentiva o gestor de ativos 
a tomar decisões de investimento com base 
no desempenho da sociedade a médio e 
longo prazo e a envolver-se nas sociedades, 
ou a forma como são avaliados o 
desempenho dos gestores de ativos, a 
estrutura de remuneração dos serviços de 
gestão de ativos e a rotação prevista da 
carteira. Tal contribuiria para uma 
harmonização adequada de interesses entre 
os beneficiários finais dos investidores 
institucionais, os gestores de ativos e as 
sociedades participadas e, potencialmente, 
para o desenvolvimento de estratégias de 
investimento e de relações a mais longo 
prazo com as sociedades participadas, com 
envolvimento dos acionistas.

Or. de

Alteração 101
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os investidores institucionais devem 
informar anualmente o público sobre a 
forma como a sua estratégia de 
investimento em ações está alinhada pelo 
perfil e duração dos seus passivos e 
contribui para o desempenho a médio e 
longo prazo dos seus ativos. Caso recorram 
a gestores de ativos, seja através de 
mandatos discricionários que envolvem a 
gestão dos ativos de forma individual ou 
através de fundos comuns, devem divulgar 

(12) Os investidores institucionais devem 
comunicar ao órgão de supervisão 
competente a forma como a sua estratégia 
de investimento em ações está alinhada 
pelo perfil e duração dos seus passivos e 
contribui para o desempenho a médio e 
longo prazo dos seus ativos. Os 
investidores não regulamentados devem 
tornar públicas essas informações. Caso 
recorram a gestores de ativos, seja através 
de mandatos discricionários que envolvem 
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ao público os principais elementos do 
acordo com o gestor de ativos no que 
respeita a uma série de questões, como 
sejam se incentiva o gestor de ativos a 
alinhar a sua estratégia e as suas decisões 
de investimento pelo perfil e duração dos 
passivos do investidor institucional, se 
incentiva o gestor de ativos a tomar 
decisões de investimento com base no 
desempenho da sociedade a médio e longo 
prazo e a envolver-se nas sociedades, ou a 
forma como são avaliados o desempenho 
dos gestores de ativos, a estrutura de 
remuneração dos serviços de gestão de 
ativos e a rotação prevista da carteira. Tal 
contribuiria para uma harmonização 
adequada de interesses entre os 
beneficiários finais dos investidores 
institucionais, os gestores de ativos e as 
sociedades participadas e, potencialmente, 
para o desenvolvimento de estratégias de 
investimento e de relações a mais longo 
prazo com as sociedades participadas, com 
envolvimento dos acionistas.

a gestão dos ativos de forma individual ou 
através de fundos comuns, devem 
comunicar ou divulgar ao público os 
principais elementos do acordo com o 
gestor de ativos no que respeita a uma série 
de questões, como sejam se incentiva o 
gestor de ativos a alinhar a sua estratégia e 
as suas decisões de investimento pelo perfil 
e duração dos passivos do investidor 
institucional, se incentiva o gestor de ativos 
a tomar decisões de investimento com base 
no desempenho da sociedade a médio e 
longo prazo e a envolver-se nas sociedades, 
assim como a rotação prevista da carteira. 
Tal contribuiria para uma harmonização 
adequada de interesses entre os 
beneficiários finais dos investidores 
institucionais, os gestores de ativos e as 
sociedades participadas e, potencialmente, 
para o desenvolvimento de estratégias de 
investimento e de relações a mais longo 
prazo com as sociedades participadas, com 
envolvimento dos acionistas.

Or. de

Alteração 102
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os gestores de ativos devem ser 
obrigados a comunicar aos investidores 
institucionais de que forma a sua estratégia 
de investimento e a respetiva aplicação são 
conformes com o acordo de gestão de 
ativos e de que forma a estratégia e as 
decisões de investimento contribuem para 
o desempenho a longo prazo dos ativos do 
investidor institucional. Além disso, devem 
informar se tomam decisões de 

(13) Os gestores de ativos devem ser 
obrigados a comunicar publicamente aos 
investidores institucionais de que forma a 
sua estratégia de investimento e a respetiva 
aplicação são conformes com o acordo de 
gestão de ativos e de que forma a estratégia 
e as decisões de investimento contribuem 
para o desempenho a longo prazo dos 
ativos do investidor institucional. Além 
disso, devem informar se tomam decisões 
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investimento com base em considerações 
sobre o desempenho a médio e longo prazo 
da sociedade participada, a composição e a 
rotação da sua carteira, os reais ou 
potenciais conflitos de interesses e se 
recorre a consultores em matéria de 
votação para efeitos do seu envolvimento. 
Esta informação permitirá ao investidor 
institucional controlar melhor as atividades 
do gestor de ativos e gerará incentivos para 
uma harmonização adequada dos 
interesses, bem como para uma maior 
envolvimento dos acionistas.

de investimento com base em 
considerações sobre o desempenho a médio 
e longo prazo da sociedade participada, a 
composição e a rotação da sua carteira, os 
reais ou potenciais conflitos de interesses e 
se recorre a consultores em matéria de 
votação para efeitos do seu envolvimento. 
Esta informação permitirá ao investidor 
institucional controlar melhor as atividades 
do gestor de ativos e gerará incentivos para 
uma harmonização adequada dos 
interesses, bem como para uma maior 
envolvimento dos acionistas.

Or. en

Alteração 103
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os gestores de ativos devem ser 
obrigados a comunicar aos investidores 
institucionais de que forma a sua estratégia 
de investimento e a respetiva aplicação são 
conformes com o acordo de gestão de 
ativos e de que forma a estratégia e as 
decisões de investimento contribuem para 
o desempenho a longo prazo dos ativos do 
investidor institucional. Além disso, devem 
informar se tomam decisões de 
investimento com base em considerações 
sobre o desempenho a médio e longo prazo 
da sociedade participada, a composição e a 
rotação da sua carteira, os reais ou 
potenciais conflitos de interesses e se 
recorre a consultores em matéria de 
votação para efeitos do seu envolvimento. 
Esta informação permitirá ao investidor 
institucional controlar melhor as atividades 
do gestor de ativos e gerará incentivos para 
uma harmonização adequada dos 

(13) Os gestores de ativos devem ser 
obrigados a comunicar publicamente de 
que forma a sua estratégia de investimento 
e a respetiva aplicação são conformes com 
o acordo de gestão de ativos e de que 
forma a estratégia e as decisões de 
investimento contribuem para o 
desempenho a médio e longo prazo dos 
ativos do investidor institucional. Além 
disso, devem informar se tomam decisões 
de investimento com base em 
considerações sobre o desempenho a médio 
e longo prazo da sociedade participada, a 
composição e a rotação da sua carteira, os 
reais ou potenciais conflitos de interesses e 
se recorre a consultores em matéria de 
votação para efeitos do seu envolvimento. 
Esta informação permitirá ao investidor 
institucional controlar melhor as atividades 
do gestor de ativos e gerará incentivos para 
uma harmonização adequada dos 
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interesses, bem como para uma maior 
envolvimento dos acionistas.

interesses, bem como para uma maior 
envolvimento dos acionistas.

Or. fr

Alteração 104
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de melhorar a informação 
transmitida ao longo da cadeia de 
investimento em ações, 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 são precisas e fiáveis, se baseiam 
numa análise exaustiva de todas as 
informações de que dispõem e são não 
afetadas por qualquer real ou potencial 
conflito de interesses ou relação de 
negócios. Os consultores em causa devem 
divulgar publicamente certas informações 
essenciais relacionadas com a preparação 
das suas recomendações de voto e devem 
divulgar aos seus clientes e às sociedades 
cotadas em questão informações sobre 
qualquer real ou potencial conflito de 
interesses ou relação de negócios que 
possam influenciar a preparação das 
recomendações de voto

(14) A fim de melhorar a informação 
transmitida ao longo da cadeia de 
investimento em ações, os 
Estados-Membros devem assegurar da 
melhor forma possível que os consultores 
em matéria de votação adotem e apliquem 
medidas adequadas para assegurar que as 
suas recomendações de voto são precisas e 
fiáveis, se baseiam numa análise exaustiva 
de todas as informações de que dispõem e 
são não afetadas por qualquer real ou 
potencial conflito de interesses ou relação 
de negócios. Os consultores em causa 
devem divulgar publicamente certas 
informações essenciais relacionadas com a 
preparação das suas recomendações de 
voto e devem divulgar aos seus clientes e 
às sociedades cotadas em questão 
informações sobre qualquer real ou 
potencial conflito de interesses ou relação 
de negócios que possam influenciar a 
preparação das recomendações de voto

Or. en

Alteração 105
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de melhorar a informação 
transmitida ao longo da cadeia de 
investimento em ações, 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 são precisas e fiáveis, se baseiam 
numa análise exaustiva de todas as 
informações de que dispõem e são não 
afetadas por qualquer real ou potencial 
conflito de interesses ou relação de 
negócios. Os consultores em causa devem 
divulgar publicamente certas informações 
essenciais relacionadas com a preparação 
das suas recomendações de voto e devem 
divulgar aos seus clientes e às sociedades 
cotadas em questão informações sobre 
qualquer real ou potencial conflito de 
interesses ou relação de negócios que 
possam influenciar a preparação das 
recomendações de voto

(14) A fim de melhorar a informação 
transmitida ao longo da cadeia de 
investimento em ações, os 
Estados-Membros devem assegurar da 
melhor forma possível que os consultores 
em matéria de votação adotem e apliquem 
medidas adequadas para assegurar que as 
suas recomendações de voto são precisas e 
fiáveis, se baseiam numa análise exaustiva 
de todas as informações de que dispõem e 
são não afetadas por qualquer real ou 
potencial conflito de interesses ou relação 
de negócios. Os consultores em causa 
devem divulgar publicamente certas 
informações essenciais relacionadas com a 
preparação das suas recomendações de 
voto e devem divulgar aos seus clientes e 
às sociedades cotadas em questão 
informações sobre qualquer real ou 
potencial conflito de interesses ou relação 
de negócios que possam influenciar a 
preparação das recomendações de voto

Or. en

Alteração 106
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Visto que a remuneração é um dos 
principais instrumentos de harmonização 
dos interesses das sociedades com os dos 
respetivos administradores, e atendendo 
ao papel crucial dos administradores nas 
sociedades, é importante que as políticas 
de remuneração das sociedades sejam 
definidas de forma adequada. Sem 
prejuízo das disposições relativas à 
remuneração previstas na Diretiva 

Suprimido
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2013/36/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho17, as sociedades cotadas e os 
seus acionistas devem ter a possibilidade 
de definir a política de remuneração dos 
administradores da sua sociedade.
__________________
17 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao 
acesso à atividade das instituições de crédito e à 
supervisão prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento (JO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338).

Or. en

Alteração 107
Therese Comodini Cachia

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Visto que a remuneração é um dos 
principais instrumentos de harmonização 
dos interesses das sociedades com os dos 
respetivos administradores, e atendendo ao 
papel crucial dos administradores nas 
sociedades, é importante que as políticas de 
remuneração das sociedades sejam 
definidas de forma adequada. Sem prejuízo 
das disposições relativas à remuneração 
previstas na Diretiva 2013/36/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho17, as 
sociedades cotadas e os seus acionistas 
devem ter a possibilidade de definir a 
política de remuneração dos 
administradores da sua sociedade.

(15) Visto que a remuneração é um dos 
principais instrumentos de harmonização 
dos interesses das sociedades com os dos 
respetivos administradores, e atendendo ao 
papel crucial dos administradores nas 
sociedades, é importante que as políticas de 
remuneração das sociedades sejam 
definidas de forma adequada. Sem prejuízo 
das disposições relativas à remuneração 
previstas na Diretiva 2013/36/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho17, as 
sociedades cotadas e os seus acionistas 
devem ter a possibilidade de definir a 
política de remuneração dos 
administradores da sua sociedade, tendo 
em conta as diferenças ao nível das 
estruturas dos conselhos de administração 
aplicadas pelas sociedades nos diferentes 
Estados-Membros, em conformidade com 
a legislação nacional.

__________________ __________________
17 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu 17 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu 
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e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa 
ao acesso à atividade das instituições de crédito e 
à supervisão prudencial das instituições de 
crédito e empresas de investimento (JO L 176 de 
27.6.2013, p. 338).

e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa 
ao acesso à atividade das instituições de crédito e 
à supervisão prudencial das instituições de 
crédito e empresas de investimento (JO L 176 de 
27.6.2013, p. 338).

Or. en

Alteração 108
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Visto que a remuneração é um dos 
principais instrumentos de harmonização 
dos interesses das sociedades com os dos 
respetivos administradores, e atendendo 
ao papel crucial dos administradores nas 
sociedades, é importante que as políticas 
de remuneração das sociedades sejam 
definidas de forma adequada. Sem 
prejuízo das disposições relativas à 
remuneração previstas na Diretiva 
2013/36/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho17, as sociedades cotadas e os 
seus acionistas devem ter a possibilidade 
de definir a política de remuneração dos 
administradores da sua sociedade.

Suprimido

__________________
17 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao 
acesso à atividade das instituições de crédito e à 
supervisão prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento (JO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338).

Or. en

Alteração 109
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs
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Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Visto que a remuneração é um dos 
principais instrumentos de harmonização 
dos interesses das sociedades com os dos 
respetivos administradores, e atendendo ao 
papel crucial dos administradores nas 
sociedades, é importante que as políticas de 
remuneração das sociedades sejam 
definidas de forma adequada. Sem prejuízo 
das disposições relativas à remuneração 
previstas na Diretiva 2013/36/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho17, as 
sociedades cotadas e os seus acionistas 
devem ter a possibilidade de definir a 
política de remuneração dos 
administradores da sua sociedade.

(15) Visto que a remuneração é um dos 
principais instrumentos de harmonização 
dos interesses das sociedades com os dos 
respetivos administradores, e atendendo ao 
papel crucial dos administradores nas 
sociedades, é importante que as políticas de 
remuneração das sociedades sejam 
definidas de forma adequada. Sem prejuízo 
das disposições relativas à remuneração 
previstas na Diretiva 2013/36/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho17, as 
sociedades cotadas e os seus acionistas 
devem ter a possibilidade de definir a 
política de remuneração dos 
administradores da sua sociedade, tendo 
em conta as diferenças ao nível das 
estruturas dos conselhos de administração 
aplicadas pelas sociedades nos diferentes 
Estados-Membros.

__________________ __________________
17 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa 
ao acesso à atividade das instituições de crédito e 
à supervisão prudencial das instituições de 
crédito e empresas de investimento (JO L 176 de 
27.6.2013, p. 338).

17 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa 
ao acesso à atividade das instituições de crédito e 
à supervisão prudencial das instituições de 
crédito e empresas de investimento (JO L 176 de 
27.6.2013, p. 338).

Or. en

Alteração 110
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Visto que a remuneração é um dos 
principais instrumentos de harmonização 
dos interesses das sociedades com os dos 
respetivos administradores, e atendendo ao 

(15) Visto que a remuneração é um dos 
principais instrumentos de harmonização 
dos interesses das sociedades com os dos 
respetivos administradores, e atendendo ao 
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papel crucial dos administradores nas 
sociedades, é importante que as políticas de 
remuneração das sociedades sejam 
definidas de forma adequada. Sem prejuízo 
das disposições relativas à remuneração 
previstas na Diretiva 2013/36/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho17, as 
sociedades cotadas e os seus acionistas 
devem ter a possibilidade de definir a 
política de remuneração dos 
administradores da sua sociedade.

papel crucial dos administradores nas 
sociedades, é importante que as políticas de 
remuneração das sociedades sejam 
definidas de forma adequada.

__________________
17 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao 
acesso à atividade das instituições de crédito e à 
supervisão prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento (JO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338).

Or. en

Justificação

A informação adicional afigura-se supérflua e suscetível de induzir em erro, pelo que deve ser 
suprimida.

Alteração 111
József Szájer

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Visto que a remuneração é um dos 
principais instrumentos de harmonização 
dos interesses das sociedades com os dos 
respetivos administradores, e atendendo ao 
papel crucial dos administradores nas 
sociedades, é importante que as políticas de 
remuneração das sociedades sejam 
definidas de forma adequada. Sem prejuízo 
das disposições relativas à remuneração 
previstas na Diretiva 2013/36/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho17, as 

(15) Visto que a remuneração é um dos 
principais instrumentos de harmonização 
dos interesses das sociedades com os dos 
respetivos administradores, e atendendo ao 
papel crucial dos administradores nas 
sociedades, é importante que as políticas de 
remuneração das sociedades sejam 
definidas de forma adequada. Sem prejuízo 
das disposições relativas à remuneração 
previstas na Diretiva 2013/36/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho17, as 
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sociedades cotadas e os seus acionistas 
devem ter a possibilidade de definir a 
política de remuneração dos 
administradores da sua sociedade.

sociedades cotadas e os seus acionistas 
devem ter a possibilidade de definir a 
política de remuneração dos 
administradores da sua sociedade, tendo 
em conta as diferenças ao nível das 
estruturas dos conselhos de administração 
aplicadas pelas sociedades nos diferentes 
Estados-Membros.

__________________ __________________
17 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao 
acesso à atividade das instituições de crédito e à 
supervisão prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento (JO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338).

17 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao 
acesso à atividade das instituições de crédito e à 
supervisão prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento (JO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338).

Or. en

Alteração 112
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Visto que a remuneração é um dos 
principais instrumentos de harmonização 
dos interesses das sociedades com os dos 
respetivos administradores, e atendendo ao 
papel crucial dos administradores nas 
sociedades, é importante que as políticas de 
remuneração das sociedades sejam 
definidas de forma adequada. Sem prejuízo 
das disposições relativas à remuneração 
previstas na Diretiva 2013/36/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho17, as 
sociedades cotadas e os seus acionistas 
devem ter a possibilidade de definir a 
política de remuneração dos 
administradores da sua sociedade.

(15) Visto que a remuneração é um dos 
principais instrumentos de harmonização 
dos interesses das sociedades com os dos 
respetivos administradores, e atendendo ao 
papel crucial dos administradores nas 
sociedades, é importante que as políticas de 
remuneração das sociedades sejam 
definidas de forma adequada. Sem prejuízo 
das disposições relativas à remuneração 
previstas na Diretiva 2013/36/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho17 e 
tendo simultaneamente em conta as 
diferenças ao nível das estruturas dos 
conselhos de administração aplicadas 
pelas sociedades nos diferentes 
Estados-Membros, as sociedades cotadas e 
os seus acionistas devem ter a 
possibilidade de definir a política de 
remuneração dos administradores da sua 
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sociedade.

__________________ __________________
17 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao 
acesso à atividade das instituições de crédito e à 
supervisão prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento (JO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338).

17 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao 
acesso à atividade das instituições de crédito e à 
supervisão prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento (JO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338).

Or. en

Alteração 113
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Visto que a remuneração é um dos 
principais instrumentos de harmonização 
dos interesses das sociedades com os dos 
respetivos administradores, e atendendo ao 
papel crucial dos administradores nas 
sociedades, é importante que as políticas de 
remuneração das sociedades sejam 
definidas de forma adequada. Sem prejuízo 
das disposições relativas à remuneração 
previstas na Diretiva 2013/36/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho17, as 
sociedades cotadas e os seus acionistas 
devem ter a possibilidade de definir a 
política de remuneração dos 
administradores da sua sociedade.

(15) Visto que a remuneração é um dos 
principais instrumentos de harmonização 
dos interesses das sociedades com os dos 
respetivos diretores executivos e 
administradores, e atendendo ao papel 
crucial dos administradores nas sociedades, 
é importante que as políticas de 
remuneração das sociedades sejam 
definidas de forma adequada, sem prejuízo 
das disposições da Diretiva 2013/36/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho17. O 
desempenho dos administradores deve ser 
avaliado com base em critérios 
financeiros e não financeiros, 
nomeadamente em função de parâmetros 
ambientais, sociais e de governação.

__________________ __________________
17 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao 
acesso à atividade das instituições de crédito e à 
supervisão prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento (JO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338).

17 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao 
acesso à atividade das instituições de crédito e à 
supervisão prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento (JO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338).

Or. fr
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Alteração 114
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de assegurar que os acionistas 
são efetivamente ouvidos no que se refere 
à política de remuneração, deve ser-lhes 
atribuído o direito de a aprovar, com base 
numa visão clara, compreensível e 
abrangente da mesma, que deverá ser 
conforme com a estratégia empresarial, os 
objetivos, os valores e os interesses a 
longo prazo da sociedade, para além de 
incorporar medidas para evitar conflitos 
de interesses. As sociedades devem 
remunerar os seus administradores 
estritamente de acordo com uma política 
de remuneração que tenha sido aprovada 
pelos acionistas. A política de 
remuneração aprovada deve ser divulgada 
publicamente, sem demora.

Suprimido

Or. en

Alteração 115
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de assegurar que os acionistas 
são efetivamente ouvidos no que se refere 
à política de remuneração, deve ser-lhes 
atribuído o direito de a aprovar, com base 
numa visão clara, compreensível e 
abrangente da mesma, que deverá ser 
conforme com a estratégia empresarial, os 
objetivos, os valores e os interesses a 

Suprimido
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longo prazo da sociedade, para além de 
incorporar medidas para evitar conflitos 
de interesses. As sociedades devem 
remunerar os seus administradores 
estritamente de acordo com uma política 
de remuneração que tenha sido aprovada 
pelos acionistas. A política de 
remuneração aprovada deve ser divulgada 
publicamente, sem demora.

Or. en

Alteração 116
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de assegurar que os acionistas 
são efetivamente ouvidos no que se refere à 
política de remuneração, deve ser-lhes 
atribuído o direito de a aprovar, com base 
numa visão clara, compreensível e 
abrangente da mesma, que deverá ser 
conforme com a estratégia empresarial, os 
objetivos, os valores e os interesses a longo 
prazo da sociedade, para além de 
incorporar medidas para evitar conflitos de 
interesses. As sociedades devem remunerar 
os seus administradores estritamente de 
acordo com uma política de remuneração 
que tenha sido aprovada pelos acionistas. A 
política de remuneração aprovada deve ser 
divulgada publicamente, sem demora.

(16) A fim de assegurar que os acionistas 
são efetivamente ouvidos no que se refere à 
política de remuneração, deve ser-lhes 
atribuído o direito de a aprovar, com base 
numa visão clara, compreensível e 
abrangente da mesma, que deverá ser 
conforme com a estratégia empresarial, os 
objetivos, os valores e os interesses a longo 
prazo da sociedade, para além de 
incorporar medidas para evitar conflitos de 
interesses. As sociedades devem remunerar 
os seus administradores estritamente de 
acordo com uma política de remuneração 
que tenha sido aprovada pelos acionistas. 
Os trabalhadores devem participar no 
processo de formulação da política de 
remuneração através dos seus 
representantes. A política de remuneração 
aprovada deve ser divulgada publicamente, 
sem demora.

Or. en
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Alteração 117
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de assegurar que os acionistas 
são efetivamente ouvidos no que se refere à 
política de remuneração, deve ser-lhes 
atribuído o direito de a aprovar, com base 
numa visão clara, compreensível e 
abrangente da mesma, que deverá ser 
conforme com a estratégia empresarial, os 
objetivos, os valores e os interesses a longo 
prazo da sociedade, para além de 
incorporar medidas para evitar conflitos de 
interesses. As sociedades devem remunerar 
os seus administradores estritamente de 
acordo com uma política de remuneração 
que tenha sido aprovada pelos acionistas. 
A política de remuneração aprovada deve 
ser divulgada publicamente, sem demora.

(16) A fim de assegurar que os acionistas 
são efetivamente ouvidos no que se refere à 
política de remuneração, deve ser-lhes 
atribuído o direito de a votar, com base 
numa visão clara, compreensível e 
abrangente da mesma, que deverá ser 
conforme com a estratégia empresarial, os 
objetivos, os valores e os interesses a longo 
prazo da sociedade, para além de 
incorporar medidas para evitar conflitos de 
interesses. As sociedades devem remunerar 
os seus administradores estritamente de 
acordo com uma política de remuneração.  
Essa política de remuneração deve ser 
divulgada publicamente, sem demora.

Or. en

Justificação

A aprovação da política de remuneração pelos acionistas significa que o resultado da votação 
é vinculativo. Em alternativa, os Estados-Membros devem poder decidir que tal se possa 
efetuar por meio de consulta, de acordo com a legislação nacional e uma abordagem baseada 
em princípios.

Alteração 118
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de assegurar que os acionistas 
são efetivamente ouvidos no que se refere 
à política de remuneração, deve ser-lhes 

(16) A fim de assegurar que os acionistas 
sejam efetivamente ouvidos no que se 
refere à política de remuneração, sem os 
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atribuído o direito de a aprovar, com base 
numa visão clara, compreensível e 
abrangente da mesma, que deverá ser 
conforme com a estratégia empresarial, os 
objetivos, os valores e os interesses a 
longo prazo da sociedade, para além de 
incorporar medidas para evitar conflitos de 
interesses. As sociedades devem remunerar 
os seus administradores estritamente de 
acordo com uma política de remuneração 
que tenha sido aprovada pelos acionistas. A 
política de remuneração aprovada deve ser 
divulgada publicamente, sem demora.

obrigar a aprovarem um nível de 
pormenor na política que possa prejudicar 
os interesses da sociedade no âmbito dos 
sistemas duais, deve ser-lhes atribuído o 
direito de a aprovar, com base numa visão 
clara, compreensível e abrangente da 
mesma, que deverá fornecer indicações 
sobre, nomeadamente, a possibilidade de 
utilização de remuneração variável, 
critérios de desempenho, prazos de 
aquisição, períodos de conservação, 
períodos de diferimento, bem como 
pagamentos associados à cessação. A 
política deverá estar em consonância com 
a estratégia empresarial e incorporar 
medidas para evitar conflitos de interesses. 
As sociedades devem remunerar os seus 
administradores estritamente de acordo 
com uma política de remuneração que 
tenha sido aprovada pelos acionistas. A 
política de remuneração aprovada deve ser 
divulgada publicamente, sem demora.

Or. en

Alteração 119
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de assegurar que os acionistas 
são efetivamente ouvidos no que se refere à 
política de remuneração, deve ser-lhes 
atribuído o direito de a aprovar, com base 
numa visão clara, compreensível e 
abrangente da mesma, que deverá ser 
conforme com a estratégia empresarial, os 
objetivos, os valores e os interesses a longo 
prazo da sociedade, para além de 
incorporar medidas para evitar conflitos de 
interesses. As sociedades devem remunerar 
os seus administradores estritamente de 
acordo com uma política de remuneração 

(16) A fim de assegurar que os acionistas 
são efetivamente ouvidos no que se refere à 
política de remuneração, os 
Estados-Membros devem poder 
atribuir-lhes o direito de a submeter a um 
voto consultivo ou vinculativo, com base 
numa visão clara, compreensível e 
abrangente da mesma, que deverá ser 
conforme com a estratégia empresarial, os 
objetivos, os valores e os interesses a longo 
prazo da sociedade, para além de 
incorporar medidas para evitar conflitos de 
interesses. As sociedades devem remunerar 
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que tenha sido aprovada pelos acionistas. 
A política de remuneração aprovada deve 
ser divulgada publicamente, sem demora.

os seus administradores estritamente de 
acordo com uma política de remuneração 
que tenha sido votada pelos acionistas. A 
política de remuneração votada deve ser 
divulgada publicamente, sem demora.

Or. de

Alteração 120
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para garantir que a aplicação da 
política de remuneração seja conforme 
com aquilo que foi aprovado, os 
acionistas deverão ter direito de voto no 
que respeita ao relatório sobre as 
remunerações da sociedade. A fim de 
assegurar a responsabilização dos 
administradores, o relatório sobre as 
remunerações deve ser claro e 
compreensível e apresentar uma visão 
abrangente da remuneração atribuída a 
cada um dos administradores no último 
exercício. Sempre que os acionistas votem 
contra o relatório sobre as remunerações, 
a sociedade deve explicar no relatório 
seguinte de que forma esse voto dos 
acionistas foi tido em conta.

Suprimido

Or. en

Alteração 121
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) Para garantir que a aplicação da 
política de remuneração seja conforme com 
aquilo que foi aprovado, os acionistas 
deverão ter direito de voto no que respeita 
ao relatório sobre as remunerações da 
sociedade. A fim de assegurar a 
responsabilização dos administradores, o 
relatório sobre as remunerações deve ser 
claro e compreensível e apresentar uma 
visão abrangente da remuneração atribuída 
a cada um dos administradores no último 
exercício. Sempre que os acionistas votem 
contra o relatório sobre as remunerações, a 
sociedade deve explicar no relatório 
seguinte de que forma esse voto dos 
acionistas foi tido em conta.

(17) Para garantir que a aplicação da 
política de remuneração seja conforme com 
aquilo que foi aprovado, os acionistas 
deverão ter direito de voto no que respeita 
ao relatório sobre as remunerações da 
sociedade. A fim de assegurar a 
responsabilização dos administradores, o 
relatório sobre as remunerações deve ser 
claro e compreensível e apresentar uma 
visão abrangente da remuneração atribuída 
a cada um dos administradores no último 
exercício. Deve ser concedido aos 
trabalhadores o direito de, através dos 
seus representantes, expressarem a sua 
opinião relativamente ao relatório sobre 
as remunerações. Sempre que os 
acionistas votem contra o relatório sobre as 
remunerações, a sociedade deve explicar 
no relatório seguinte de que forma esse 
voto dos acionistas foi tido em conta.

Or. en

Alteração 122
József Szájer

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para garantir que a aplicação da 
política de remuneração seja conforme 
com aquilo que foi aprovado, os 
acionistas deverão ter direito de voto no 
que respeita ao relatório sobre as 
remunerações da sociedade. A fim de 
assegurar a responsabilização dos 
administradores, o relatório sobre as 
remunerações deve ser claro e 
compreensível e apresentar uma visão 
abrangente da remuneração atribuída a 
cada um dos administradores no último 

(17) Para garantir a aplicação da política de 
remuneração, os Estados-Membros devem 
prever a atribuição do direito de voto aos 
acionistas no que respeita ao relatório 
sobre as remunerações. A fim de assegurar 
a responsabilização dos administradores, o 
relatório sobre as remunerações deve ser 
claro e compreensível e apresentar uma 
visão abrangente da remuneração atribuída 
a cada um dos administradores no último 
exercício. Sempre que os acionistas votem 
contra o relatório sobre as remunerações, a 
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exercício. Sempre que os acionistas votem 
contra o relatório sobre as remunerações, a 
sociedade deve explicar no relatório 
seguinte de que forma esse voto dos 
acionistas foi tido em conta.

sociedade deve explicar no relatório 
seguinte de que forma esse voto dos 
acionistas foi tido em conta.

Or. en

Alteração 123
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para garantir que a aplicação da 
política de remuneração seja conforme 
com aquilo que foi aprovado, os 
acionistas deverão ter direito de voto no 
que respeita ao relatório sobre as 
remunerações da sociedade. A fim de 
assegurar a responsabilização dos 
administradores, o relatório sobre as 
remunerações deve ser claro e 
compreensível e apresentar uma visão 
abrangente da remuneração atribuída a 
cada um dos administradores no último 
exercício. Sempre que os acionistas votem 
contra o relatório sobre as remunerações, 
a sociedade deve explicar no relatório 
seguinte de que forma esse voto dos 
acionistas foi tido em conta.

(17) Para garantir a aplicação da política de 
remuneração, os Estados-Membros devem 
prever a atribuição do direito de voto aos 
acionistas no que respeita ao relatório 
sobre as remunerações da sociedade. A fim 
de assegurar a responsabilização dos 
administradores, o relatório sobre as 
remunerações deve ser claro e 
compreensível e apresentar uma visão 
abrangente da remuneração atribuída a 
cada um dos administradores no último 
exercício. Sempre que os acionistas votem 
contra o relatório e a sociedade possa 
identificar os motivos da rejeição, deve 
explicar na reunião geral seguinte se o 
voto dos acionistas foi tido em conta e, em 
caso afirmativo, de que forma.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a liberdade de prever o voto consultivo sobre o relatório 
sobre as remunerações. Quando os acionistas votarem contra o relatório, a sociedade deve ser 
obrigada a indicar se e como teve este facto em conta, sempre que possível. Os acionistas não 
são obrigados a justificar o seu voto, sendo frequentemente muito difícil conhecer os motivos 
subjacentes às suas decisões. Em alternativa, os Estados-Membros devem estar aptos a prever 
o debate do relatório sobre as remunerações na assembleia geral anual.
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Alteração 124
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para garantir que a aplicação da 
política de remuneração seja conforme com 
aquilo que foi aprovado, os acionistas 
deverão ter direito de voto no que respeita 
ao relatório sobre as remunerações da 
sociedade. A fim de assegurar a 
responsabilização dos administradores, o 
relatório sobre as remunerações deve ser 
claro e compreensível e apresentar uma 
visão abrangente da remuneração atribuída 
a cada um dos administradores no último 
exercício. Sempre que os acionistas votem 
contra o relatório sobre as remunerações, a 
sociedade deve explicar no relatório 
seguinte de que forma esse voto dos 
acionistas foi tido em conta.

(17) Para garantir que a aplicação da 
política de remuneração seja conforme com 
aquilo que foi votado, os 
Estados-Membros deverão poder conceder 
aos acionistas o direito de voto no que 
respeita ao relatório sobre as remunerações 
da sociedade. A fim de assegurar a 
responsabilização dos administradores, o 
relatório sobre as remunerações deve ser 
claro e compreensível e apresentar uma 
visão abrangente da remuneração atribuída 
ou ainda por pagar aos administradores no 
último exercício. Sempre que os acionistas 
votem contra o relatório sobre as 
remunerações, a sociedade deve explicar 
no relatório seguinte de que forma esse 
voto dos acionistas foi tido em conta.

Or. de

Alteração 125
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A fim de garantir a confiança dos 
acionistas e de outros cidadãos da União 
nas empresas, é essencial o aumento da 
transparência relativamente às atividades 
das grandes empresas, especialmente no 
que se refere aos lucros obtidos, aos 
impostos pagos sobre os lucros e aos 
subsídios recebidos. Consequentemente, a 
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obrigatoriedade de apresentação de 
relatórios neste domínio pode ser 
considerada um importante elemento do 
dever social das empresas perante os 
acionistas e a sociedade.

Or. en

Alteração 126
Pascal Durand, Heidi Hautala, Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A fim de garantir a confiança dos 
acionistas e de outros cidadãos da União 
nas empresas, é essencial o aumento da 
transparência relativamente às atividades 
das grandes empresas, especialmente no 
que se refere aos lucros obtidos, aos 
impostos pagos sobre os lucros e aos 
subsídios recebidos. Consequentemente, a 
obrigatoriedade de apresentação de 
relatórios neste domínio pode ser 
considerada um importante elemento do 
dever social das empresas perante os 
acionistas e a sociedade.

Or. en

Alteração 127
Philippe Lamberts, Heidi Hautala, Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) A fim de garantir a confiança dos 
acionistas e de outros cidadãos da UE nas 
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empresas, é essencial o aumento da 
transparência relativamente às atividades 
das grandes empresas, especialmente no 
que se refere às decisões fiscais. 
Consequentemente, a obrigatoriedade de 
apresentação de relatórios neste domínio 
pode ser considerada um importante 
elemento do dever social das empresas 
perante os acionistas e a sociedade.

Or. en

Alteração 128
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de proporcionar aos acionistas 
fácil acesso a todas as informações 
relevantes no que se refere ao governo das 
sociedades, o relatório sobre as 
remunerações deve integrar a declaração 
de governo da sociedade que as 
sociedades cotadas devem publicar em 
conformidade com o artigo 20.º da 
Diretiva 2013/34/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
201318.

Suprimido

__________________
18 Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa às 
demonstrações financeiras anuais, às 
demonstrações financeiras consolidadas e aos 
relatórios conexos de certas formas de empresas, 
que altera a Diretiva 2006/43/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e que revoga as Diretivas 
78/660/CEE e 83/349/CEE (JO L 182 de 
29.6.2013, p. 19).

Or. en
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Alteração 129
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de proporcionar aos acionistas 
fácil acesso a todas as informações 
relevantes no que se refere ao governo das 
sociedades, o relatório sobre as 
remunerações deve integrar a declaração de 
governo da sociedade que as sociedades 
cotadas devem publicar em conformidade 
com o artigo 20.º da Diretiva 2013/34/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
26 de junho de 201318.

(18) A fim de proporcionar às partes 
interessadas e aos acionistas fácil acesso a 
todas as informações relevantes no que se 
refere ao governo das sociedades, o 
relatório sobre as remunerações deve 
integrar a declaração de governo da 
sociedade que as sociedades cotadas devem 
publicar em conformidade com o artigo 
20.º da Diretiva 2013/34/UE. 

__________________
18 Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa às 
demonstrações financeiras anuais, às 
demonstrações financeiras consolidadas e aos 
relatórios conexos de certas formas de empresas, 
que altera a Diretiva 2006/43/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e que revoga as Diretivas 
78/660/CEE e 83/349/CEE (JO L 182 de 
29.6.2013, p. 19).

Or. fr

Alteração 130
Jytte Guteland

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) É necessário estabelecer uma 
diferenciação entre os procedimentos 
para a determinação da remuneração dos 
administradores e os sistemas de 
formação de salários dos trabalhadores. 
Consequentemente, as disposições 
relativas às remunerações não devem 
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prejudicar o exercício pleno dos direitos 
fundamentais garantidos pelo artigo 
153.º, n.º 5, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, os 
princípios gerais do direito contratual e 
laboral nacional e os direitos, se for o 
caso, dos parceiros sociais de celebrarem 
e implementarem acordos coletivos, em 
conformidade com as legislações e 
tradições nacionais.

Or. en

Alteração 131
Jytte Guteland

Proposta de diretiva
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) As disposições em matéria de 
remuneração também não devem, quando 
aplicável, afetar as disposições em 
matéria de representação dos 
trabalhadores no órgão de administração, 
gestão ou supervisão, tal como previsto na 
legislação nacional.

Or. en

Alteração 132
Therese Comodini Cachia

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As transações com partes relacionadas 
podem prejudicar as sociedades e os seus 
acionistas, uma vez que podem 
proporcionar à parte relacionada a 
oportunidade de se apropriar de uma parte 

(19) As transações com partes relacionadas 
podem prejudicar as sociedades e os seus 
acionistas, uma vez que podem 
proporcionar à parte relacionada a 
oportunidade de se apropriar de uma parte 
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do valor de uma sociedade. Assim, é 
importante que existam salvaguardas 
adequadas para a proteção dos interesses 
dos acionistas. Por esta razão, os Estados-
Membros devem garantir que as transações 
com partes relacionadas que representem 
mais de 5 % dos ativos ou que possam ter 
um impacto significativo sobre os lucros 
ou o volume de negócios das sociedades 
sejam submetidas ao voto dos acionistas 
em assembleia geral. Se a transação com 
uma parte relacionada envolver um 
acionista, esse acionista deve ser excluído 
da votação em causa. A sociedade não 
deverá poder concluir a transação antes da 
sua aprovação por parte dos acionistas. No 
caso das transações com partes 
relacionadas que representem mais de 1 % 
dos seus ativos, as sociedades devem 
anunciar publicamente tais transações no 
momento da respetiva celebração e fazer 
acompanhar esse anúncio de um relatório 
de uma terceira parte independente que 
deverá avaliar a transação para verificar se 
foi feita nas condições normais do mercado 
e confirmar que é justa e razoável do ponto 
de vista dos acionistas, nomeadamente dos 
acionistas minoritários. Os Estados-
Membros deverão ter a possibilidade de 
isentar dessa obrigação as transações 
celebradas entre a sociedade e as suas 
filiais totalmente detidas. Os 
Estados-Membros deverão também poder 
permitir que as empresas solicitem a 
aprovação antecipada pelos acionistas de 
certos tipos claramente definidos de 
transações recorrentes num valor 
superior a 5 % dos ativos, bem como 
solicitar a esses mesmos acionistas uma 
isenção antecipada da obrigação de 
apresentar um relatório elaborado por um 
terceiro independente quando o valor em 
causa é superior a 1 % dos ativos, 
mediante certas condições, de modo a 
facilitar a celebração dessas transações 
pelas sociedades.

do valor de uma sociedade. Assim, é 
importante que existam salvaguardas 
adequadas para a proteção dos interesses 
dos acionistas. Por esta razão, os 
Estados-Membros devem garantir que as 
transações com partes relacionadas que 
possam ter um impacto significativo sobre 
os lucros ou o volume de negócios das 
sociedades sejam submetidas ao voto dos 
acionistas em assembleia geral. Se a 
transação com uma parte relacionada 
envolver um acionista, esse acionista deve 
ser excluído da votação em causa. A 
sociedade não deverá poder concluir a 
transação antes da sua aprovação por parte 
dos acionistas. No caso de transações 
significativas com partes relacionadas, as 
sociedades devem anunciar publicamente 
tais transações no momento da respetiva 
celebração e fazer acompanhar esse 
anúncio de um relatório de uma terceira 
parte independente que deverá avaliar a 
transação para verificar se foi feita nas 
condições normais do mercado e confirmar 
que é justa e razoável do ponto de vista dos 
acionistas, nomeadamente dos acionistas 
minoritários. Os Estados-Membros deverão 
ter a possibilidade de isentar dessa 
obrigação as transações celebradas entre a 
sociedade e as suas filiais totalmente 
detidas.

Or. en
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Alteração 133
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As transações com partes relacionadas 
podem prejudicar as sociedades e os seus 
acionistas, uma vez que podem 
proporcionar à parte relacionada a 
oportunidade de se apropriar de uma parte 
do valor de uma sociedade. Assim, é 
importante que existam salvaguardas 
adequadas para a proteção dos interesses 
dos acionistas. Por esta razão, os Estados-
Membros devem garantir que as transações 
com partes relacionadas que representem 
mais de 5 % dos ativos ou que possam ter 
um impacto significativo sobre os lucros 
ou o volume de negócios das sociedades 
sejam submetidas ao voto dos acionistas 
em assembleia geral. Se a transação com 
uma parte relacionada envolver um 
acionista, esse acionista deve ser excluído 
da votação em causa. A sociedade não 
deverá poder concluir a transação antes 
da sua aprovação por parte dos acionistas. 
No caso das transações com partes 
relacionadas que representem mais de 1 % 
dos seus ativos, as sociedades devem 
anunciar publicamente tais transações no 
momento da respetiva celebração e fazer 
acompanhar esse anúncio de um relatório 
de uma terceira parte independente que 
deverá avaliar a transação para verificar 
se foi feita nas condições normais do 
mercado e confirmar que é justa e 
razoável do ponto de vista dos acionistas, 
nomeadamente dos acionistas 
minoritários. Os Estados-Membros 
deverão ter a possibilidade de isentar 
dessa obrigação as transações celebradas 
entre a sociedade e as suas filiais 
totalmente detidas. Os Estados-Membros 

(19) As transações com partes relacionadas 
podem prejudicar as sociedades e os seus 
acionistas, uma vez que podem 
proporcionar à parte relacionada a 
oportunidade de se apropriar de uma parte 
do valor de uma sociedade. Assim, é 
importante que existam salvaguardas 
adequadas para a proteção dos interesses 
dos acionistas. Por esta razão, os Estados-
Membros devem garantir que as transações 
com partes relacionadas sejam submetidas 
a votação pelos acionistas em assembleia 
geral ou à aprovação do órgão de 
administração ou de supervisão, ou da 
comissão de auditoria, ou de outra 
comissão composta maioritariamente por 
administradores independentes. Se a 
transação com uma parte relacionada 
envolver um acionista ou um 
administrador, esse acionista ou 
administrador não deve desempenhar um 
papel determinante no processo de 
aprovação.  Os Estados-Membros devem 
ainda assegurar que as sociedades, no 
caso de transações relevantes com partes 
relacionadas, anunciem publicamente tais 
transações no momento da respetiva 
celebração. Os Estados-Membros devem 
ter a possibilidade de excluir as 
transações celebradas no decurso normal 
das atividades e concluídas nas condições 
normais do mercado ou nas condições 
equivalentes ao mercado; transações 
celebradas entre a sociedade e um ou mais 
membros do seu grupo e tipos claramente 
definidos de transações, relativamente às 
quais a legislação nacional preveja a 
proteção adequada dos acionistas 
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deverão também poder permitir que as 
empresas solicitem a aprovação 
antecipada pelos acionistas de certos tipos 
claramente definidos de transações 
recorrentes num valor superior a 5 % dos 
ativos, bem como solicitar a esses mesmos 
acionistas uma isenção antecipada da 
obrigação de apresentar um relatório 
elaborado por um terceiro independente 
quando o valor em causa é superior a 1 % 
dos ativos, mediante certas condições, de 
modo a facilitar a celebração dessas 
transações pelas sociedades.

minoritários.

Or. en

Justificação

Na Europa, os sistemas de governo das sociedades são muito diferentes e adaptados ao 
ambiente nacional das mesmas. Não deve ser imposto aos outros nenhum modelo único de 
nenhuma jurisdição sobre os respetivos papéis desempenhados pelas administrações e pelos 
acionistas.

Alteração 134
József Szájer

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As transações com partes relacionadas 
podem prejudicar as sociedades e os seus 
acionistas, uma vez que podem 
proporcionar à parte relacionada a 
oportunidade de se apropriar de uma parte 
do valor de uma sociedade. Assim, é 
importante que existam salvaguardas 
adequadas para a proteção dos interesses 
dos acionistas. Por esta razão, os Estados-
Membros devem garantir que as transações 
com partes relacionadas que representem 
mais de 5 % dos ativos ou que possam ter 
um impacto significativo sobre os lucros 
ou o volume de negócios das sociedades 

(19) As transações com partes relacionadas 
podem prejudicar as sociedades e os seus 
acionistas, uma vez que podem 
proporcionar à parte relacionada a 
oportunidade de se apropriar de uma parte 
do valor de uma sociedade. Assim, é 
importante que existam salvaguardas 
adequadas para a proteção dos interesses 
dos acionistas. Por esta razão, os Estados-
Membros devem garantir que as transações 
com partes relacionadas sejam submetidas 
a votação pelos acionistas em assembleia 
geral ou à aprovação do órgão de 
administração ou de supervisão, ou da 
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sejam submetidas ao voto dos acionistas 
em assembleia geral. Se a transação com 
uma parte relacionada envolver um 
acionista, esse acionista deve ser excluído 
da votação em causa. A sociedade não 
deverá poder concluir a transação antes 
da sua aprovação por parte dos acionistas. 
No caso das transações com partes 
relacionadas que representem mais de 1 % 
dos seus ativos, as sociedades devem 
anunciar publicamente tais transações no 
momento da respetiva celebração e fazer 
acompanhar esse anúncio de um relatório 
de uma terceira parte independente que 
deverá avaliar a transação para verificar 
se foi feita nas condições normais do 
mercado e confirmar que é justa e 
razoável do ponto de vista dos acionistas, 
nomeadamente dos acionistas 
minoritários. Os Estados-Membros 
deverão ter a possibilidade de isentar 
dessa obrigação as transações celebradas 
entre a sociedade e as suas filiais 
totalmente detidas. Os Estados-Membros 
deverão também poder permitir que as 
empresas solicitem a aprovação 
antecipada pelos acionistas de certos tipos 
claramente definidos de transações 
recorrentes num valor superior a 5 % dos 
ativos, bem como solicitar a esses mesmos 
acionistas uma isenção antecipada da 
obrigação de apresentar um relatório 
elaborado por um terceiro independente 
quando o valor em causa é superior a 1 % 
dos ativos, mediante certas condições, de 
modo a facilitar a celebração dessas 
transações pelas sociedades.

comissão de auditoria, ou de outra 
comissão composta maioritariamente por 
administradores independentes. Se a 
transação com uma parte relacionada 
envolver um acionista ou um 
administrador, esse acionista ou 
administrador não deve desempenhar um 
papel determinante no processo de 
aprovação. Os Estados-Membros devem 
ainda assegurar que as sociedades, no 
caso de transações relevantes com partes 
relacionadas, anunciem publicamente tais 
transações no momento da respetiva 
celebração, o mais tardar. Os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de excluir as transações 
celebradas no decurso normal das 
atividades e concluídas nas condições 
normais do mercado ou nas condições 
equivalentes ao mercado; transações 
celebradas entre a sociedade e um ou mais 
membros do seu grupo e tipos claramente 
definidos de transações, relativamente às 
quais a legislação nacional preveja a 
proteção adequada dos acionistas 
minoritários.

Or. en

Alteração 135
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta de diretiva
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) As transações com partes relacionadas 
podem prejudicar as sociedades e os seus 
acionistas, uma vez que podem 
proporcionar à parte relacionada a 
oportunidade de se apropriar de uma parte 
do valor de uma sociedade. Assim, é 
importante que existam salvaguardas 
adequadas para a proteção dos interesses 
dos acionistas. Por esta razão, os Estados-
Membros devem garantir que as transações 
com partes relacionadas que representem 
mais de 5 % dos ativos ou que possam ter 
um impacto significativo sobre os lucros 
ou o volume de negócios das sociedades 
sejam submetidas ao voto dos acionistas 
em assembleia geral. Se a transação com 
uma parte relacionada envolver um 
acionista, esse acionista deve ser excluído 
da votação em causa. A sociedade não 
deverá poder concluir a transação antes 
da sua aprovação por parte dos acionistas. 
No caso das transações com partes 
relacionadas que representem mais de 1 % 
dos seus ativos, as sociedades devem 
anunciar publicamente tais transações no 
momento da respetiva celebração e fazer 
acompanhar esse anúncio de um relatório 
de uma terceira parte independente que 
deverá avaliar a transação para verificar 
se foi feita nas condições normais do 
mercado e confirmar que é justa e 
razoável do ponto de vista dos acionistas, 
nomeadamente dos acionistas 
minoritários. Os Estados-Membros 
deverão ter a possibilidade de isentar 
dessa obrigação as transações celebradas 
entre a sociedade e as suas filiais 
totalmente detidas. Os Estados-Membros 
deverão também poder permitir que as 
empresas solicitem a aprovação antecipada 
pelos acionistas de certos tipos claramente 
definidos de transações recorrentes num 
valor superior a 5 % dos ativos, bem como 
solicitar a esses mesmos acionistas uma 
isenção antecipada da obrigação de 

(19) As transações com partes relacionadas 
podem prejudicar as sociedades e os seus 
acionistas, uma vez que podem 
proporcionar à parte relacionada a 
oportunidade de se apropriar de uma parte 
do valor de uma sociedade. Assim, é 
importante que existam salvaguardas 
adequadas para a proteção dos interesses 
dos acionistas. Por esta razão, os Estados-
Membros devem garantir que as transações 
com partes relacionadas que representem 
mais de 5 % dos ativos sejam submetidas 
ao voto dos acionistas em assembleia geral 
ou à aprovação de um órgão 
administrativo da empresa, tal como 
administradores independentes que 
avaliam se a transação é justa e razoável 
do ponto de vista da empresa e, por 
conseguinte, dos seus acionistas. No caso 
das transações com partes relacionadas que 
representem mais de 1 % dos seus ativos, 
as sociedades devem anunciar 
publicamente tais transações no momento 
da respetiva celebração. As transações 
celebradas no decurso normal das 
atividades ou concluídas nas condições 
normais do mercado ou nas condições 
equivalentes ao mercado devem ser 
excluídas. Devem também ser excluídas 
as transações celebradas entre a 
sociedade e as suas filiais parcial ou 
totalmente detidas ou as empresas 
comuns. Os Estados-Membros deverão 
também poder permitir que as empresas 
solicitem a aprovação antecipada pelos 
acionistas ou por um órgão administrativo 
independente de certos tipos claramente 
definidos de transações recorrentes num 
valor superior a 5 % dos ativos.
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apresentar um relatório elaborado por um 
terceiro independente quando o valor em 
causa é superior a 1 % dos ativos, 
mediante certas condições, de modo a 
facilitar a celebração dessas transações 
pelas sociedades.

Or. en

Justificação

O facto de nem todos os acionistas poderem participar numa votação é antidemocrático. O 
facto de as operações realizadas entre a sociedade e as suas filiais parcialmente detidas ou as 
empresas comuns também deverem ser excluídas não prejudica as possibilidades de as 
empresas europeias negociarem em todo o mundo, mesmo onde sejam aplicados diferentes 
limites e regras relativamente à propriedade.

Alteração 136
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As transações com partes relacionadas 
podem prejudicar as sociedades e os seus 
acionistas, uma vez que podem 
proporcionar à parte relacionada a 
oportunidade de se apropriar de uma parte 
do valor de uma sociedade. Assim, é 
importante que existam salvaguardas 
adequadas para a proteção dos interesses 
dos acionistas. Por esta razão, os Estados-
Membros devem garantir que as 
transações com partes relacionadas que 
representem mais de 5 % dos ativos ou 
que possam ter um impacto significativo 
sobre os lucros ou o volume de negócios 
das sociedades sejam submetidas ao voto 
dos acionistas em assembleia geral. Se a 
transação com uma parte relacionada 
envolver um acionista, esse acionista deve 
ser excluído da votação em causa. A 
sociedade não deverá poder concluir a 

(19) As transações com partes relacionadas 
podem prejudicar as sociedades e os seus 
acionistas, uma vez que podem 
proporcionar à parte relacionada a 
oportunidade de se apropriar de uma parte 
do valor de uma sociedade. Assim, é 
importante que existam salvaguardas 
adequadas para a proteção dos interesses 
dos acionistas. Por esta razão, os Estados-
Membros devem poder prever que as 
transações significativas com partes 
relacionadas sejam submetidas ao voto dos 
acionistas em assembleia geral. Se a 
transação com uma parte relacionada 
envolver um acionista ou membro do 
conselho de administração, esse acionista 
ou membro do conselho de administração 
deve ser excluído da votação em causa. Em 
alternativa à aprovação pelos acionistas, 
deve ser possível optar pela aprovação 
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transação antes da sua aprovação por 
parte dos acionistas. No caso das 
transações com partes relacionadas que 
representem mais de 1 % dos seus ativos, 
as sociedades devem anunciar 
publicamente tais transações no momento 
da respetiva celebração e fazer 
acompanhar esse anúncio de um relatório 
de uma terceira parte independente que 
deverá avaliar a transação para verificar se 
foi feita nas condições normais do mercado 
e confirmar que é justa e razoável do ponto 
de vista dos acionistas, nomeadamente 
dos acionistas minoritários. Os Estados-
Membros deverão ter a possibilidade de 
isentar dessa obrigação as transações 
celebradas entre a sociedade e as suas 
filiais totalmente detidas. Os Estados-
Membros deverão também poder permitir 
que as empresas solicitem a aprovação 
antecipada pelos acionistas de certos tipos 
claramente definidos de transações 
recorrentes num valor superior a 5 % dos 
ativos, bem como solicitar a esses mesmos 
acionistas uma isenção antecipada da 
obrigação de apresentar um relatório 
elaborado por um terceiro independente 
quando o valor em causa é superior a 1 % 
dos ativos, mediante certas condições, de 
modo a facilitar a celebração dessas 
transações pelas sociedades.

pelo órgão de administração ou de 
supervisão. A sociedade só deverá poder 
concluir a transação depois de esta ter sido 
aprovada. Além disso, as sociedades 
devem anunciar publicamente quaisquer 
transações significativas com partes 
relacionadas logo que deixem de existir 
razões para a sua confidencialidade e 
fazer acompanhar esse anúncio de um 
relatório de uma terceira parte 
independente ou do órgão de 
administração ou de supervisão, que 
deverá avaliar se a transação é justa e 
razoável do ponto de vista da empresa.  Os 
Estados-Membros deverão ter a 
possibilidade de isentar dessa obrigação as 
transações celebradas entre a sociedade e 
as suas filiais e vice-versa, bem como as 
transações entre um ou mais membros do 
seu grupo.

Or. de

Alteração 137
Heidi Hautala

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As transações com partes relacionadas 
podem prejudicar as sociedades e os seus 
acionistas, uma vez que podem 
proporcionar à parte relacionada a 

(19) As transações com partes relacionadas 
podem prejudicar as sociedades e os seus 
acionistas, uma vez que podem 
proporcionar à parte relacionada a 
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oportunidade de se apropriar de uma parte 
do valor de uma sociedade. Assim, é 
importante que existam salvaguardas 
adequadas para a proteção dos interesses 
dos acionistas. Por esta razão, os Estados-
Membros devem garantir que as 
transações com partes relacionadas que 
representem mais de 5 % dos ativos ou 
que possam ter um impacto significativo 
sobre os lucros ou o volume de negócios 
das sociedades sejam submetidas ao voto 
dos acionistas em assembleia geral. Se a 
transação com uma parte relacionada 
envolver um acionista, esse acionista deve 
ser excluído da votação em causa. A 
sociedade não deverá poder concluir a 
transação antes da sua aprovação por parte 
dos acionistas. No caso das transações com 
partes relacionadas que representem mais 
de 1 % dos seus ativos, as sociedades 
devem anunciar publicamente tais 
transações no momento da respetiva 
celebração e fazer acompanhar esse 
anúncio de um relatório de uma terceira 
parte independente que deverá avaliar a 
transação para verificar se foi feita nas 
condições normais do mercado e confirmar 
que é justa e razoável do ponto de vista dos 
acionistas, nomeadamente dos acionistas 
minoritários. Os Estados-Membros deverão 
ter a possibilidade de isentar dessa 
obrigação as transações celebradas entre a 
sociedade e as suas filiais totalmente 
detidas. Os Estados-Membros deverão 
também poder permitir que as empresas 
solicitem a aprovação antecipada pelos 
acionistas de certos tipos claramente 
definidos de transações recorrentes num 
valor superior a 5 % dos ativos, bem como 
solicitar a esses mesmos acionistas uma 
isenção antecipada da obrigação de 
apresentar um relatório elaborado por um 
terceiro independente quando o valor em 
causa é superior a 1 % dos ativos, mediante 
certas condições, de modo a facilitar a 
celebração dessas transações pelas 
sociedades.

oportunidade de se apropriar de uma parte 
do valor de uma sociedade. Assim, é 
importante que existam salvaguardas 
adequadas para a proteção dos interesses 
dos acionistas. Por esta razão, os Estados-
Membros, dependendo das condições e 
práticas nacionais, devem poder decidir se 
o requisito para proceder à votação pelos 
acionistas é proporcional para todas as 
transações com partes relacionadas de 5 % 
ou mais ou se o mesmo deve ser aplicado 
unicamente às transações que não sejam 
concluídas nas condições normais do 
mercado dos ativos ou que possam ter um 
impacto significativo sobre os lucros ou o 
volume de negócios das sociedades. Se a 
transação com uma parte relacionada 
envolver um acionista, esse acionista deve 
ser excluído da votação em causa. A 
sociedade não deverá poder concluir a 
transação antes da sua aprovação por parte 
dos acionistas. No caso das transações com 
partes relacionadas que representem mais 
de 1 % dos seus ativos, as sociedades 
devem anunciar publicamente tais 
transações no momento da respetiva 
celebração e fazer acompanhar esse 
anúncio de um relatório de uma terceira 
parte independente que deverá avaliar a 
transação para verificar se foi feita nas 
condições normais do mercado e confirmar 
que é justa e razoável do ponto de vista dos 
acionistas, nomeadamente dos acionistas 
minoritários. Os Estados-Membros deverão 
ter a possibilidade de isentar dessa 
obrigação as transações celebradas entre a 
sociedade e as suas filiais totalmente 
detidas, ou as transações celebradas no 
decurso normal das atividades ou 
concluídas nas condições normais do 
mercado ou nas condições equivalentes ao 
mercado Os Estados-Membros deverão 
também poder permitir que as empresas 
solicitem a aprovação antecipada pelos 
acionistas de certos tipos claramente 
definidos de transações recorrentes num 
valor superior a 5 % dos ativos, bem como 
solicitar a esses mesmos acionistas uma 
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isenção antecipada da obrigação de 
apresentar um relatório elaborado por um 
terceiro independente quando o valor em 
causa é superior a 1 % dos ativos, mediante 
certas condições, de modo a facilitar a 
celebração dessas transações pelas 
sociedades.

Or. en

Alteração 138
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Tendo em conta a Diretiva 95/46/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de outubro de 199519, será necessário 
encontrar um equilíbrio entre a 
simplificação do exercício dos direitos dos 
acionistas e o seu direito à privacidade e à 
proteção dos seus dados pessoais. As 
informações de identificação dos acionistas 
devem limitar-se ao nome e aos contactos 
dos acionistas correspondentes. Essas 
informações devem ser precisas e 
atualizadas, e os intermediários, bem como 
as sociedades, devem permitir a retificação 
ou supressão de todos os dados incorretos 
ou incompletos. Esta informação de 
identificação dos acionistas só poderá ser 
usada para simplificar o exercício dos 
direitos dos acionistas.

(20) Tendo em conta a Diretiva 95/46/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de outubro de 199519, será necessário 
encontrar um equilíbrio entre a 
simplificação do exercício dos direitos dos 
acionistas e o seu direito à privacidade e à 
proteção dos seus dados pessoais. As 
informações de identificação dos acionistas 
devem limitar-se ao nome e aos contactos, 
nomeadamente o endereço completo, o 
número do telefone e o endereço de 
correio eletrónico, assim como o número 
de ações e os direitos de voto detidos pelos 
acionistas correspondentes. Essas 
informações devem ser precisas e 
atualizadas, e os intermediários, bem como 
as sociedades, devem permitir a retificação 
ou supressão de todos os dados incorretos 
ou incompletos. Esta informação de 
identificação dos acionistas só poderá ser 
usada para simplificar o exercício dos 
direitos dos acionistas.

__________________ __________________
19 Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à 
proteção das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

19 Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à 
proteção das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 
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desses dados (JO L 281 de 23.11.1995, p. 31). desses dados (JO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

Or. en

Justificação

Companies, in order to be able to comply with the spirit and discussed requirements of the 
revised directive need to know who their shareholders are to be able to engage with them.In 
order to achieve the goal of a connected digital single market, electronic means of 
communication should be promoted. Therefore email addresses should be the default method 
of communication.Companies need the information on the number of shares owned and 
voting rights held by respective shareholders for the purpose of the facilitation of the exercise 
of shareholder rights. However, facilitation of the exercise of shareholder rights should not 
be the sole purpose of shareholder identification, but should also include the promotion of 
better dialogue and engagement on both sides.

Alteração 139
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação das disposições 
relativas à identificação dos acionistas, à 
transmissão de informações, à 
simplificação do exercício dos direitos dos 
acionistas e ao relatório sobre as 
remunerações, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho20.

Suprimido

__________________
20 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 
2011, que estabelece as regras e os princípios 
gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das competências 
de execução pela Comissão (JO L 55 de 28.2.2011, 
p. 13).
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Or. en

Alteração 140
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação das disposições 
relativas à identificação dos acionistas, à 
transmissão de informações, à 
simplificação do exercício dos direitos dos 
acionistas e ao relatório sobre as 
remunerações, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho20.

Suprimido

__________________
20 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 
2011, que estabelece as regras e os princípios 
gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das competências 
de execução pela Comissão (JO L 55 de 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Alteração 141
Pascal Durand

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto -1 (novo) 
Diretiva 2007/36/CE
Título

Texto em vigor Alteração

 (-1) O título passa a ter a seguinte 
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redação:
Diretiva 2007/36/CE DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO,

Diretiva 2007/36/CE DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO,

de 11 de julho de 2007, de 11 de julho de 2007

relativa ao exercício de certos direitos dos 
acionistas de sociedades cotadas

relativa ao exercício de certos direitos dos 
acionistas de sociedades cotadas, grandes 
empresas e grandes grupos».

Or. fr

Alteração 142
Pascal Durand

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Estabelece ainda requisitos para os 
intermediários utilizados pelos acionistas 
para garantir que os segundos possam ser 
identificados, torna mais transparentes as 
políticas de envolvimento de certos tipos 
de investidores e cria direitos adicionais no 
que se refere à supervisão das sociedades 
pelos acionistas.

A presente diretiva estabelece os requisitos 
do exercício de certos direitos dos 
acionistas associados a ações com direito 
de voto nas assembleias-gerais das 
grandes empresas e dos grandes grupos 
que têm sede social num Estado-Membro 
e sociedades cujas ações estão admitidas à 
negociação num mercado regulamentado 
situado ou em atividade num Estado-
Membro. Estabelece ainda requisitos para 
os intermediários utilizados pelos 
acionistas para garantir um melhor 
compromisso destes últimos a longo 
prazo, torna mais transparentes as políticas 
de envolvimento de certos tipos de 
investidores, gestores de ativos e 
consultores em matéria de votação e cria 
direitos e responsabilidades adicionais no 
que se refere à supervisão das sociedades 
pelos acionistas.

Or. fr
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Alteração 143
Pascal Durand

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) «grande empresa»,  uma empresa 
que cumpra os critérios estabelecidos no 
artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva 2013/34/UE;

Or. fr

Alteração 144
Pascal Durand

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) «grande grupo»,  um grupo que 
cumpra os critérios estabelecidos no 
artigo 3.º, n.º 7, da Diretiva 2013/34/UE;

Or. fr

Alteração 145
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Envolvimento dos acionistas», o h) «Envolvimento dos acionistas»,  o 
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acompanhamento por parte de um 
acionista, isoladamente ou em conjunto 
com outros acionistas, das empresas em 
matérias como a estratégia, o desempenho, 
o risco, a estrutura de capital e o governo 
das sociedades, a manutenção de um 
diálogo com as empresas sobre estas 
matérias e a votação na assembleia geral.

acompanhamento por parte de um 
acionista, isoladamente ou em conjunto 
com outros acionistas, das empresas em 
matérias como a estratégia, o desempenho 
financeiro e não financeiro, o risco, a 
estrutura de capital, os aspetos sociais e 
ambientais e o governo das sociedades, a 
manutenção de um diálogo com as 
empresas e os atores interessados (em 
particular, os trabalhadores, as 
autoridades locais e a sociedade civil) 
sobre estas matérias e a votação na 
assembleia geral.

Or. fr

Alteração 146
József Szájer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) «ativos», o valor total do ativo 
apresentado no balanço consolidado da 
empresa elaborado em conformidade com 
as normas internacionais de relato 
financeiro.

Or. en

Alteração 147
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 2 – alínea j-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(j-A) “Investidor final”, o acionista ou a 
pessoa individual ou coletiva que detém 
ações por conta própria, excluindo o 
detentor de uma unidade em OICVM 
(organismos de investimento coletivo em 
valores mobiliários);

Or. en

Justificação

A definição de acionista difere nas legislações nacionais em matéria de direito das 
sociedades. Em alguns casos é o investidor final, noutros casos, o seu/ a sua representante no 
registo de ações ou no certificado da ação (por exemplo, banco depositário, gestor de ativos). 
Embora não pretendamos harmonizar essas leis, desejamos garantir que os investidores 
finais cujo dinheiro é investido possam receber atempadamente as informações sobre a 
assembleia geral, mesmo em caso de estruturas de holding complexas ou situações 
transfronteiras.

Alteração 148
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(l) «Administrador», qualquer membro 
dos órgãos de administração, gestão ou 
supervisão de uma sociedade;

(l) «Administrador»,

- qualquer membro dos órgãos de 
administração, gestão ou supervisão de 
uma sociedade;
- presidentes executivos, ainda que não 
sejam membros de órgãos de 
administração, direção ou supervisão.

Or. en
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Justificação

A definição mais pormenorizada de "administrador" reflete melhor o papel principal do 
conselho de supervisão no sistema dual.

Alteração 149
József Szájer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(l) «Administrador», qualquer membro dos 
órgãos de administração, gestão ou 
supervisão de uma sociedade;

(l) «Administrador», qualquer membro dos 
órgãos de administração, gestão ou 
supervisão de uma sociedade, nomeado 
pelos acionistas da sociedade em 
conformidade com a legislação nacional. 
Contudo, os Estados-Membros podem 
alargar a definição de administrador de 
forma a respeitarem a regulamentação 
nacional em vigor.

Or. en

Alteração 150
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

l) «Administrador», qualquer membro dos 
órgãos de administração, gestão ou 
supervisão de uma sociedade;

j) «Administrador», qualquer membro dos 
órgãos de administração, gestão ou 
supervisão de uma sociedade, salvo no 
tocante à aplicação das artigos 9.º-A e 9.º-
B, relativamente aos quais por 
«administrador» entende-se qualquer 
membro dos órgãos de gestão da empresa 
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ou qualquer pessoa designada pelo órgão 
de administração da empresa para exercer 
funções de direção ou o presidente do 
Conselho de Administração ou do 
Conselho Fiscal;

Or. fr

Alteração 151
Therese Comodini Cachia

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(l) «Administrador», qualquer membro dos 
órgãos de administração, gestão ou 
supervisão de uma sociedade;

(l) «Administrador», qualquer membro dos 
órgãos de administração, gestão ou 
supervisão de uma sociedade que participa 
na determinação ou implementação da 
política de uma sociedade e que é 
nomeado ou eleito pelos acionistas de 
acordo com a legislação nacional.

Or. en

Alteração 152
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É inserido o seguinte artigo:
Artigo 2.º-A
Proteção dos dados
Os Estados-Membros devem assegurar 
que todo o tratamento de dados pessoais 
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ao abrigo da presente diretiva seja 
efetuado em conformidade com a 
legislação nacional de transposição da 
Diretiva 95/46/CE. Os Estados-Membros 
devem também assegurar que a legislação 
nacional não impeça a identificação 
efetiva dos acionistas.

Or. en

Justificação

Há casos em que a legislação em matéria de proteção de dados pode impedir a comunicação 
efetiva. Concordamos com o facto de os dados pessoais deverem ser protegidos, mas também 
acreditamos que a legislação em matéria de proteção de dados não deve ser utilizada para 
contornar as disposições da diretiva.

Alteração 153
Pascal Durand

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Capítulo I-A – Título

Texto da Comissão Alteração

Identificação dos acionistas, transmissão de 
informações e simplificação do exercício 
dos direitos dos acionistas

Identificação dos acionistas, transmissão de 
informações, simplificação do exercício 
dos direitos dos acionistas e apoio a 
participações acionistas a longo prazo

Or. fr

Alteração 154
Therese Comodini Cachia

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os gestores de ativos informam 
semestralmente o investidor institucional 
com o qual tenham celebrado o acordo 
referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea g), sobre 
como a sua estratégia de investimento e a 
respetiva execução está em conformidade 
com esse acordo e como a estratégia de 
investimento e a respetiva execução 
contribuem para o desempenho de médio e 
longo prazo dos ativos do investidor 
institucional.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os gestores de ativos informam, a 
pedido, o investidor institucional com o 
qual tenham celebrado o acordo referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea g), sobre como a sua 
estratégia de investimento e a respetiva 
execução está em conformidade com esse 
acordo e como a estratégia de investimento 
e a respetiva execução contribuem para o 
desempenho de médio e longo prazo dos 
ativos do investidor institucional.

Or. en

Alteração 155
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 1

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 
às sociedades o direito de identificação dos 
seus acionistas.

Or. en

Justificação

Um sistema eficaz de identificação de acionistas deve basear-se no princípio de que tal 
sistema é um direito das empresas e que deve ser iniciado pela empresa (em vez de ser 
considerado apenas um serviço para os intermediários). O objetivo deve ser o de promover 
um melhor diálogo entre empresas e acionistas, ao invés de oferecer aos intermediários 
financeiros oportunidades de cobrança adicional.
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Alteração 156
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 1

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 
às sociedades o direito de identificação dos 
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.

Or. en

Alteração 157
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 1 

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 garantem que as 
sociedades têm o direito de identificar os 
seus acionistas e que esse direito é 
efetivamente garantido.

Or. fr

Alteração 158
Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
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Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 1

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 
às sociedades o direito de identificação dos 
seus acionistas. Os Estados-Membros 
podem prever que as sociedades que 
tenham uma sede social no seu território 
só possam solicitar a identificação dos 
acionistas detentores de mais de 0,5% das 
ações.

Or. en

Justificação

Embora a identificação dos acionistas melhore a comunicação direta entre os emitentes e os 
seus acionistas, tal direito só deve ser facultado em caso de holdings substanciais (i.e. 0,5%). 
A identificação de cada acionista seria desproporcionalmente onerosa para as empresas.

Alteração 159
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A– n.º 1

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 os intermediários disponibilizam às 
sociedades a possibilidade de identificação 
dos seus acionistas, tendo em 
consideração os sistemas nacionais em 
vigor.

Or. de

Justificação

As diferenças existentes no plano nacional em matéria de identificação pelas empresas devem 
ser tomadas em consideração ao garantir a identificação dos acionistas (Directiva 
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2007/36/CE).

Alteração 160
Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As informações necessárias para a 
identificação dos acionistas só podem ser 
utilizadas para fins de comunicação entre 
as empresas e os seus acionistas.

Or. en

Alteração 161
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 162
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 os 
nomes dos acionistas, quer detenham ou 
não ações em seu nome; se detêm ações 
em nome de outra pessoa, o nome e os 
dados de contacto desse beneficiário, os 
seus próprios dados de contacto 
(incluindo o endereço completo, o número 
de telefone e o endereço eletrónico), o 
número de ações e os direitos de voto por 
eles detidos, bem como o respetivo 
identificador único, se disponível. 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 devem assegurar 
que as empresas tenham, pelo menos, o 
direito de suspender os direitos de voto e/ 
ou os pagamento de dividendos em caso 
de qualquer violação do direito.
Os Estados-Membros podem determinar 
que as Centrais de Valores Mobiliários 
(CSD) constem entre os intermediários 
responsáveis pela recolha das 
informações referidas no primeiro 
período do n.º 1 e pelo seu fornecimento 
direto à sociedade.

Or. en
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Justificação

Dar às sociedades o direito de identificar os seus acionistas constitui, em conjunto com um 
sistema de sanções eficaz, a base de um sistema de identificação de acionistas eficiente. A 
sanção associada à não comunicação às sociedades da identidade dos acionistas ou dos 
clientes dos intermediários deve permitir às sociedades suspenderem o direito de voto ou/ e o 
pagamento de dividendos. Isso garantirá também que a sociedade possa fazer valer esses 
direitos contra os intermediários que possam não ser domiciliados na UE.

Alteração 163
Emil Radev

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 o 
nome e os contactos dos acionistas e, nos 
casos em que os acionistas sejam pessoas 
coletivas, o seu identificador único ou 
outros dados de identificação. 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.

Or. bg

Alteração 164
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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. Este direito inclui o direito de receber 
do intermediário a comunicação sem 
demora injustificada do nome dos 
acionistas e, quando disponíveis, dos 
dados de contacto e do número de ações e 
de direitos de voto que possuem e do 
identificador único para as pessoas 
coletivas. 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.

Or. fr

Alteração 165
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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:

i) o nome e os contactos dos acionistas e, 
nos casos em que os acionistas sejam 
pessoas coletivas, o seu identificador 
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único, quando disponível.
ii) o montante de ações e o poder de voto a 
elas associado 
Caso exista mais de um intermediário 
numa cadeia de participações de capital, o 
pedido da sociedade e as informações 
referidas nas alíneas i) e ii) devem ser 
transmitidos entre os intermediários sem 
demora injustificada.

Or. en

Justificação

Para que as informações sobre o nome e os dados de contacto dos acionistas sejam úteis 
devem ser complementadas pelo montante de ações e pelo seu poder de voto.

Alteração 166
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A– n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 prever que 
a sociedade tem o direito de conhecer a 
identidade dos acionistas e que, a pedido 
da sociedade, o intermediário lhe comunica 
sem demora injustificada o nome e os 
contactos dos acionistas, o número de 
ações por eles detidas e os direitos de voto 
correspondentes 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.
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Or. de

Justificação

É necessário tornar mais claro que a sociedade tem o direito de conhecer a identidade dos 
acionistas. A sociedade deverá também poder inteirar-se do número de ações detidas pelo 
acionista e dos correspondentes direitos de voto, de modo a poder ter um melhor 
conhecimento geral da estrutura de propriedade da sociedade.

Alteração 167
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A– n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 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 os necessários dados de 
contacto dos acionistas devem ser 
transmitidos entre os intermediários sem 
demora injustificada.

Or. de

Justificação

É necessário garantir a disponibilidade das informações de contactos necessárias para 
contactar o acionista por correio, por telefone ou por via eletrónica.

Alteração 168
Virginie Rozière
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 
os seus nomes e contactos podem ser 
transmitidos para efeitos de identificação 
de acordo com este artigo e, se for caso 
disso, de que estas informações foram 
efetivamente comunicadas à empresa. 
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 e 
coletivas têm a possibilidade de corrigir ou 
eliminar quaisquer dados incompletos ou 
imprecisos e não devem conservar as 
informações relativas ao acionista durante 
mais de 12 meses após ele deixar de ser 
acionista.

Or. fr

Alteração 169
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 

3. Os acionistas devem ser devidamente 
informados pelo seu intermediário caso as 
informações que lhes dizem respeito a que 
se refere o n.º 2 sejam transmitidas à 
sociedade para efeitos de identificação de 
acordo com este artigo. Essas informações 
só podem ser utilizadas para simplificar o 
exercício dos direitos do acionista, bem 
como para a comunicação e o diálogo 
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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.

entre a sociedade e o acionista. A 
sociedade e o intermediário devem garantir 
que as pessoas singulares e coletivas 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 empresa ter sido informada 
de forma fiável que a pessoa deixou de ser 
acionista.

Or. en

Justificação

É necessário manter os dados de identificação dos acionistas por um período mais longo 
para permitir que as empresas comuniquem com os investidores e percebam por que motivo a 
política sobre as remunerações, por exemplo, foi rejeitada. Tendo em conta o facto de que, 
atualmente, podem decorrer oito semanas até serem obtidas informações sobre os acionistas, 
e o facto de que um acionista poder vender a parte da empresa no dia seguinte à assembleia 
geral anual, um período de seis meses pode não ser suficiente.

Alteração 170
Emil Radev

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A– n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 

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 e 
coletivas tenham a possibilidade de 
corrigir ou eliminar quaisquer dados 
incompletos ou imprecisos e não devem 
conservar as informações relativas ao 
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meses após a sua receção. acionista durante mais de 24 meses após a 
sua receção.

Or. bg

Alteração 171
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 Estados-Membros asseguram que os 
acionistas sejam 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 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 do que o tempo 
necessário e, em caso algum, durante 
mais do que 12 meses após a sua receção.

Or. en

Alteração 172
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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 
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 e o diálogo da sociedade com os 
seus acionistas e para dar a terceiros uma 
panorâmica da estrutura acionista da 
sociedade, divulgando o nome dos 
principais acionistas e das diferentes 
categorias de acionistas. A sociedade e o 
intermediário devem garantir que as 
pessoas singulares e coletivas têm a 
possibilidade de corrigir ou eliminar 
quaisquer dados incompletos ou imprecisos 
e não devem conservar as informações 
relativas ao acionista durante mais de 6 
meses após ele deixar de ser acionista.

Or. fr

Alteração 173
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 

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. 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 
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quaisquer dados incompletos ou imprecisos 
e não devem conservar as informações 
relativas ao acionista durante mais de 24 
meses após a sua receção.

acionista durante mais de 24 meses após a 
sua receção.

Or. en

Justificação

O texto proposto afigura-se demasiado restritivo.

Alteração 174
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A– n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 caso as 
informações sobre eles, em conformidade 
com o n.º 2, sejam transmitidas à empresa 
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 e coletivas têm a 
possibilidade de corrigir ou eliminar 
quaisquer dados incompletos ou imprecisos 
e não devem conservar as informações 
relativas ao acionista durante mais de 3 
meses após este ter cedido as suas ações.

Or. de

Justificação
Não deve fixar-se um prazo rígido para a eliminação destas informações. A obrigação de o 
fazer deve, antes, estar associada à data de cedência das ações a terceiros.
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Alteração 175
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A– n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 
os seus nomes e os necessários 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 
12 meses após a sua eliminação do registo 
das ações.

Or. de

Justificação

Não se percebe por que razão a sociedade deve eliminar os dados transmitidos pelo 
intermediário após 24 meses. Tal levaria a que a empresa tivesse de voltar a solicitar os 
dados ao intermediário. Por conseguinte, só pode tratar-se da eliminação de dados 
obsoletos.

Alteração 176
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que não se considera que um intermediário 
que comunica o nome e os contactos de 
um acionista violou qualquer restrição à 
divulgação de informações imposta por 
contrato ou por qualquer disposição 
legislativa, regulamentar ou administrativa.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que não se considera que um intermediário 
que comunica à sociedade as informações 
relativas aos acionistas referidas no n.º 2 
violou qualquer restrição à divulgação de 
informações imposta por contrato ou por 
qualquer disposição legislativa, 
regulamentar ou administrativa.

Or. fr

Alteração 177
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos de execução no sentido de 
especificar os requisitos de transmissão 
das informações previstas nos n.os 2 e 3, 
nomeadamente no que respeita às 
informações a transmitir, ao formato do 
pedido e da transmissão e aos prazos a 
cumprir. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
14.º-A, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

O ato de execução proposto parece destinar-se a completar o ato de base, o que não é 
aceitável. Além disso, não parece haver necessidade de normas mais pormenorizadas do que 
as já previstas no artigo.



AM\1049179PT.doc 71/133 PE549.129v01-00

PT

Alteração 178
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A– n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos de execução no sentido de 
especificar os requisitos de transmissão 
das informações previstas nos n.os 2 e 3, 
nomeadamente no que respeita às 
informações a transmitir, ao formato do 
pedido e da transmissão e aos prazos a 
cumprir. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
14.º-A, n.º 2.

Suprimido

Or. de

Justificação

additional bureaucracy

Alteração 179
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos de execução no sentido de especificar 
os requisitos de transmissão das 
informações previstas nos n.os 2 e 3, 
nomeadamente no que respeita às 
informações a transmitir, ao formato do 
pedido e da transmissão e aos prazos a 

5. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos de execução no sentido de especificar 
os requisitos de transmissão das 
informações previstas nos n.os 2 e 3, 
nomeadamente no que respeita às 
informações a transmitir ao formato do 
pedido e da transmissão, nomeadamente 
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cumprir. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
14.º-A, n.º 2.

os formatos seguros a utilizar, e aos 
prazos a cumprir. Esses atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
14.º-A, n.º 2.

Or. en

Alteração 180
Pascal Durand

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos de execução no sentido de especificar 
os requisitos de transmissão das 
informações previstas nos n.ºs 2 e 3, 
nomeadamente no que respeita às 
informações a transmitir, ao formato do 
pedido e da transmissão e aos prazos a 
cumprir. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
14.º-A, n.º 2.

5. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo XXX no sentido de especificar os 
requisitos de transmissão das informações 
previstas nos n.ºs 2 e 3, nomeadamente no 
que respeita às informações a transmitir, ao 
formato do pedido e da transmissão e aos 
prazos a cumprir. 

Or. fr

Alteração 181
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, se uma sociedade optar por não 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, se uma sociedade não puder 
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comunicar diretamente com seus 
acionistas, as informações relacionadas 
com as suas ações são transmitidas a esses 
mesmos acionistas ou, de acordo com as 
instruções dadas pelo acionista, a um 
terceiro, pelo intermediário e sem demora 
injustificada, em todos os seguintes casos:

comunicar diretamente com seus 
acionistas, as informações relacionadas 
com as suas ações são transmitidas a esses 
mesmos acionistas ou, de acordo com as 
instruções dadas pelo acionista, a um 
terceiro, pelo intermediário e sem demora 
injustificada, em todos os seguintes casos:

Or. de

Alteração 182
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, se uma sociedade optar por não 
comunicar diretamente com seus 
acionistas, as informações relacionadas 
com as suas ações são transmitidas a esses 
mesmos acionistas ou, de acordo com as 
instruções dadas pelo acionista, a um 
terceiro, pelo intermediário e sem demora 
injustificada, em todos os seguintes casos:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, se uma sociedade optar por não 
comunicar diretamente com seus 
acionistas, as informações relacionadas 
com as suas ações são disponibilizadas em 
linha e transmitidas a esses mesmos 
acionistas ou, de acordo com as instruções 
dadas pelo acionista, a um terceiro, pelo 
intermediário e sem demora injustificada, 
em todos os seguintes casos:

Or. en

Justificação

Afigura-se lógico dispor desta informação em linha.

Alteração 183
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
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Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-A – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que os 
acionistas possam renunciar ao seu 
direito de receber as informações 
referidas no primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não tem em conta o direito do acionista de não receber informações. 
Na prática bancária, nem todos os acionistas estão interessados em receber a respetiva 
informação (por exemplo, nos bancos de poupança e de retalho, 90% dos investidores são 
não profissionais e, por exemplo, na Alemanha, apenas 10% têm uma caixa de correio 
eletrónico segura, o que significa que o papel continua a ser o principal meio (não 
considerando os serviços bancários em linha).

Alteração 184
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-B – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos de execução que especifiquem 
os requisitos de transmissão das 
informações previstos nos n.os 1 a 4, 
nomeadamente no que respeita ao 
conteúdo a transmitir, aos prazos a 
cumprir e aos tipos e formato das 
informações a transmitir. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 14.º-A, n.º 2.

Suprimido

Or. en
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Justificação

O ato de execução proposto parece destinar-se a completar o ato de base, o que não é 
aceitável. Além disso, não se afiguram necessárias normas mais pormenorizadas do que as já 
previstas no artigo.

Alteração 185
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-B – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos de execução no sentido de 
especificar os requisitos de transmissão 
das informações previstas nos n.os 2 e 3, 
nomeadamente no que respeita às 
informações a transmitir, ao formato do 
pedido e da transmissão e aos prazos a 
cumprir. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
14.º-A, n.º 2.

Suprimido

Or. de

Justificação

Unnecessary bureaucracy.

Alteração 186
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-B – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos de execução que especifiquem os 
requisitos de transmissão das informações 
previstos nos n.os 1 a 4, nomeadamente no 
que respeita ao conteúdo a transmitir, aos 
prazos a cumprir e aos tipos e formato das 
informações a transmitir. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 14.º-A, n.º 2.

5. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos de execução que especifiquem os 
requisitos de transmissão das informações 
previstos nos n.os 1 a 4, nomeadamente no 
que respeita ao conteúdo a transmitir, aos 
prazos a cumprir e aos tipos e formato das 
informações a transmitir, nomeadamente 
os formatos seguros a utilizar. Esses atos 
de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 14.º-A, n.º 2.

Or. en

Alteração 187
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o intermediário facilita o exercício 
dos direitos do acionista, nomeadamente o 
direito de participar e votar nas 
assembleias-gerais. Essa simplificação 
incluirá, no mínimo, uma das seguintes 
opções:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os intermediários facilitam o exercício 
dos direitos do acionista, tanto pelo 
acionista ao abrigo do direito nacional 
como pelo investidor final, nomeadamente 
o direito de participar e votar nas 
assembleias-gerais. Essa simplificação 
incluirá, no mínimo, uma das seguintes 
opções:

Or. en

Justificação

Em algumas legislações nacionais em matéria de direito das sociedades, o acionista no 
registo é um intermediário, por oposição ao investidor final. Os investidores finais devem 
estar aptos a exercer os seus direitos sobre os intermediários, bem como relativamente à 
sociedade. Os investidores finais podem ainda negociar as suas ações após a transmissão de 
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tais informações à sociedade pelo intermediário, pelo que a informação pode não ser eficaz 
para fins de registo ou comerciais.

Alteração 188
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o intermediário facilita o exercício dos 
direitos do acionista, nomeadamente o 
direito de participar e votar nas 
assembleias-gerais. Essa simplificação 
incluirá, no mínimo, uma das seguintes 
opções:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o intermediário facilita o exercício dos 
direitos do acionista, nomeadamente o 
direito de participar e votar nas 
assembleias-gerais. Essa simplificação 
incluirá, no mínimo, ambas as seguintes 
opções:

Or. en

Alteração 189
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-C – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O intermediário toma as medidas 
necessárias para que o acionista ou um 
terceiro nomeado pelo acionista possa 
exercer os direitos por si próprio;

(a) O intermediário toma as medidas 
necessárias para que o acionista ou um 
terceiro nomeado pelo investidor final 
possa exercer os direitos por si próprio;

Or. en

Justificação

Em algumas legislações nacionais em matéria de direito das sociedades, o acionista no 
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registo é um intermediário, mais do que o investidor final. Os investidores finais devem estar 
aptos a exercer os seus direitos sobre os intermediários, bem como relativamente à 
sociedade. Os investidores finais podem ainda negociar as suas ações após a transmissão de 
tais informações à sociedade pelo intermediário, pelo que a informação pode não ser eficaz 
para fins de registro ou comerciais.

Alteração 190
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-C – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O intermediário exerce os direitos 
decorrentes das ações mediante 
autorização explícita e instruções do 
acionista e em benefício deste.

Suprimido

Or. de

Justificação

Um intermediário não pode ser obrigado a exercer os direitos de voto de um acionista em 
assembleia geral. Tal poderia levar a que os intermediários tivessem de participar em todas 
as assembleias gerais.

Alteração 191
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-C – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O intermediário exerce os direitos 
decorrentes das ações mediante autorização 
explícita e instruções do acionista e em 
benefício deste.

(b) O intermediário exerce os direitos 
decorrentes das ações mediante autorização 
explícita e instruções do investidor final e 
em benefício deste.
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Or. en

Justificação

Em algumas legislações nacionais em matéria de direito das sociedades, o acionista no 
registo é um intermediário, mais do que o investidor final. Os investidores finais devem estar 
aptos a exercer os seus direitos sobre os intermediários, bem como relativamente à 
sociedade. Os investidores finais podem ainda negociar as suas ações após a transmissão de 
tais informações à sociedade pelo intermediário, pelo que a informação pode não ser eficaz 
para fins de registro ou comerciais.

Alteração 192
Emil Radev

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-C – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O intermediário exerce os direitos 
decorrentes das ações mediante autorização 
explícita e instruções do acionista e em 
benefício deste.

b) O intermediário exerce os direitos 
decorrentes das ações em benefício do 
acionista, mediante receção de autorização 
e instruções explícitas, por escrito, do 
acionista.

Or. bg

Alteração 193
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-C – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A pedido do emitente, o 
intermediário deve transmitir-lhe os dados 
do investidor final e, se o seu cliente não 
for o investidor final, os dados do(s) 



PE549.129v01-00 80/133 AM\1049179PT.doc

PT

seu(s) cliente(s).

Or. en

Justificação

Em algumas legislações nacionais em matéria de direito das sociedades, o acionista no 
registo é um intermediário, mais do que o investidor final. Os investidores finais devem estar 
aptos a exercer os seus direitos sobre os intermediários, bem como relativamente à 
sociedade. Os investidores finais podem ainda negociar as suas ações após a transmissão de 
tais informações à sociedade pelo intermediário, pelo que a informação pode não ser eficaz 
para fins de registro ou comerciais.

Alteração 194
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as sociedades confirmam os votos 
expressos nas assembleias-gerais pelos 
acionistas ou em nome dos mesmos. No 
caso de ser o intermediário a votar, deve 
transmitir a confirmação do voto ao 
acionista. Caso exista mais de um 
intermediário na cadeia de participações, 
a confirmação deve ser transmitida entre 
os intermediários sem demora 
injustificada.

Suprimido

Or. en

Alteração 195
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
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Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as sociedades confirmam os votos 
expressos nas assembleias-gerais pelos 
acionistas ou em nome dos mesmos. No 
caso de ser o intermediário a votar, deve 
transmitir a confirmação do voto ao 
acionista. Caso exista mais de um 
intermediário na cadeia de participações, 
a confirmação deve ser transmitida entre 
os intermediários sem demora 
injustificada.

Suprimido

Or. de

Justificação

Unnecessary red tape.

Alteração 196
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as sociedades confirmam os votos 
expressos nas assembleias-gerais pelos 
acionistas ou em nome dos mesmos. No 
caso de ser o intermediário a votar, deve 
transmitir a confirmação do voto ao 
acionista. Caso exista mais de um 
intermediário na cadeia de participações, a 
confirmação deve ser transmitida entre os 
intermediários sem demora injustificada.

2. Os Estados -Membros devem assegurar 
que as sociedades comunicam os 
resultados da votação em Assembleia 
Geral. Os Estados-Membros tomarão, 
num prazo de cinco anos a contar da data 
de entrada em vigor da presente diretiva, 
as medidas necessárias para garantir que 
as sociedades confirmam os votos 
expressos em nome do acionista nas 
assembleias-gerais, a pedido deste ou do 
intermediário que votou em seu 
nome, quer o voto seja expresso por via 
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eletrónica ou por qualquer outro meio. Os 
Estados-Membros podem prever que uma 
comissão razoável seja exigida para tal 
confirmação. Quando a votação for 
efetuada através de um intermediário, este 
deve transmitir a confirmação do voto ao 
acionista. Caso exista mais de um 
intermediário na cadeia de participações, a 
confirmação deve ser transmitida entre os 
intermediários sem demora injustificada.

Or. fr

Alteração 197
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as sociedades confirmam os votos 
expressos nas assembleias-gerais pelos 
acionistas ou em nome dos mesmos. No 
caso de ser o intermediário a votar, deve 
transmitir a confirmação do voto ao 
acionista. Caso exista mais de um 
intermediário na cadeia de participações, a 
confirmação deve ser transmitida entre os 
intermediários sem demora injustificada.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as sociedades confirmam os votos 
expressos nas assembleias-gerais pelos 
acionistas ou em nome dos mesmos, 
quando os votos são expressos por meios 
eletrónicos. No caso de ser o intermediário 
a votar, deve transmitir a confirmação do 
voto ao acionista. Caso exista mais de um 
intermediário na cadeia de participações, a 
confirmação deve ser transmitida entre os 
intermediários sem demora injustificada.

Or. en

Justificação

Este ajuste é necessário para se obter uma abordagem mais proporcional e possível de gerir 
pelas sociedades.
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Alteração 198
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as sociedades confirmam os votos 
expressos nas assembleias-gerais pelos 
acionistas ou em nome dos mesmos. No 
caso de ser o intermediário a votar, deve 
transmitir a confirmação do voto ao 
acionista. Caso exista mais de um 
intermediário na cadeia de participações, a 
confirmação deve ser transmitida entre os 
intermediários sem demora injustificada.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as sociedades confirmam os votos 
expressos nas assembleias-gerais pelos 
acionistas ou em nome dos mesmos, na 
condição de que votação seja efetuada por 
via eletrónica ou por outra forma 
tecnicamente verificável e desde que o 
acionista deseje essa confirmação. No 
caso de ser o intermediário a votar, deve 
transmitir a confirmação do voto ao 
acionista. Caso exista mais de um 
intermediário na cadeia de participações, a 
confirmação deve ser transmitida entre os 
intermediários sem demora injustificada.

Or. de

Justificação

A votação só pode ser confirmada se tiver sido efetuada por uma via tecnicamente verificável, 
ou seja, na maioria dos casos, por via eletrónica.

Alteração 199
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-C – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros garantem aos 
acionistas o direito de se agruparem em 
associações de acionistas para 
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defenderem coletivamente os seus 
interesses.

Or. en

Alteração 200
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos de execução para especificar 
os requisitos destinados a simplificar o 
exercício dos direitos dos acionistas 
previstos nos n.os 1 e 2 do presente artigo, 
nomeadamente no que diz respeito ao tipo 
e ao conteúdo da simplificação, à forma 
de confirmação do voto e aos prazos que 
devem ser cumpridos. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 14.º-A, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 201
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos de execução para especificar 
os requisitos destinados a simplificar o 
exercício dos direitos dos acionistas 

Suprimido
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previstos nos n.os 1 e 2 do presente artigo, 
nomeadamente no que diz respeito ao tipo 
e ao conteúdo da simplificação, à forma 
de confirmação do voto e aos prazos que 
devem ser cumpridos. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 14.º-A, n.º 2.

Or. en

Justificação

O ato de execução proposto parece destinar-se a completar o ato de base, o que não é 
aceitável. Além disso, não se afiguram necessárias normas mais pormenorizadas do que as já 
previstas no artigo.

Alteração 202
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos de execução para especificar 
os requisitos destinados a simplificar o 
exercício dos direitos dos acionistas 
previstos nos n.os 1 e 2 do presente artigo, 
nomeadamente no que diz respeito ao tipo 
e ao conteúdo da simplificação, à forma 
de confirmação do voto e aos prazos que 
devem ser cumpridos. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 14.º-A, n.º 2.

Suprimido

Or. de
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Justificação

Unnecessary red tape.

Alteração 203
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-D – n.º 1

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 devem exigir que 
os intermediários divulguem publicamente 
os preços, as taxas e quaisquer outros 
encargos separadamente para cada serviço 
a que se refere o presente capítulo.

Or. en

Alteração 204
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-D – n.º 1

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 devem permitir 
que os intermediários cobrem os custos do 
serviço a prestar pelas empresas 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.
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Or. de

Justificação

A execução dos serviços referidos nos artigos 3.º-A a 3.º-C é do interesse das empresas, pelo 
que estas devem suportar os custos inerentes.

Alteração 205
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-D – n.º 1

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 devem permitir 
que os intermediários cobrem preços ou 
taxas pelo serviço a prestar no âmbito dos 
artigos 3.º-B e 3.º-C do presente capítulo. 
Os Estados-Membros podem permitir que 
os intermediários cobrem preços ou taxas 
pelo serviço a prestar no âmbito do artigo 
3.º-A do presente capítulo.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que os preços e as taxas dos serviços a 
serem prestados ao abrigo do presente 
capítulo sejam acessíveis e razoáveis. Os 
intermediários devem divulgar 
publicamente, em separado para cada 
serviço, os preços, as taxas e quaisquer 
outros encargos cobrados pelos serviços a 
que se refere o presente capítulo.

Or. en

Alteração 206
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
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Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 
nível nacional e transfronteiras devem ser 
devidamente fundamentadas.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que quaisquer taxas que possam ser 
cobradas por um intermediário às 
sociedades e a outros intermediários sejam 
não discriminatórias e proporcionais. 
Quaisquer diferenças nas taxas cobradas 
pelo exercício de direitos a nível nacional e 
transfronteiras devem ser devidamente 
fundamentadas.

Or. en

Justificação

A diretiva deve impedir que os acionistas que não utilizam os serviços prestados pelos 
intermediários tenham de pagar por eles (por exemplo, tendo de pagar uma taxa global mais 
elevada). Além disso, os intermediários não podem influenciar o conteúdo, a qualidade ou a 
frequência das informações que deveriam receber das sociedades. As sociedades que emitem 
as informações para os intermediários são responsáveis pelo seu conteúdo e qualidade.

Alteração 207
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 
nível nacional e transfronteiras devem ser 
devidamente fundamentadas.

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 
nível nacional e transfronteiras só serão 
permitidas se devidamente fundamentadas.

Or. en
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Alteração 208
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-D – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem 
determinar a impossibilidade de os 
intermediários cobrarem quaisquer 
encargos aos acionistas e/ ou sociedades 
e/ ou outros intermediários, no que 
respeita ao cumprimento das suas 
obrigações decorrentes do presente 
capítulo.

Or. en

Justificação

Os intermediários ficariam aptos a cobrar pelo cumprimento das suas obrigações 
decorrentes do presente capítulo e poderiam aplicar tais encargos a um nível tal que as 
sociedades seriam desencorajadas de comunicarem com os seus acionistas. Este assunto deve 
ficar ao critério dos Estados-Membros.

Alteração 209
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/34/CE
Artigo 3-D – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que não sejam cobrados pelos 
intermediários quaisquer encargos aos 
acionistas relativamente à comunicação 
das informações necessárias ao exercício 
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dos seus direitos na assembleia geral.

Or. en

Justificação

Embora os custos dos serviços devam ser compartimentados no mercado livre, parece 
razoável assegurar que os acionistas não sejam indevidamente impedidos de exercerem os 
seus direitos na assembleia geral.

Alteração 210
Pascal Durand, Philippe Lamberts

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-D – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, sempre que um investidor 
beneficiário individual detenha ações 
através de um intermediário, todos os 
custos decorrentes da comunicação com o 
intermediário não devam ficar a cargo do 
investidor beneficiário individual.

Or. en

Alteração 211
Giovanni Toti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-D-A
Apoio a participações acionistas a longo 
prazo
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Os Estados-Membros podem criar um 
mecanismo a fim de promover 
participações acionistas a longo prazo e 
favorecer acionistas a longo prazo. Os 
Estados-Membros podem definir o prazo 
de habilitação como acionista a longo 
prazo.
O mecanismo a que se refere o primeiro 
parágrafo pode incluir uma ou mais das 
seguintes vantagens para acionistas a 
longo prazo:
- direitos de voto adicionais;
- incentivos fiscais;
- dividendos de fidelidade;
- ações de fidelidade.

Or. en

Justificação

O incentivo às participações a longo prazo não deve ser imposto à escala da UE, mas sim 
deixado à consideração de cada Estado-Membro.

Alteração 212
Pascal Durand

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-D-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-D-A 
Apoio a participações acionistas a longo 
prazo
Os Estados-Membros instaurarão 
mecanismos destinados a incentivar a 
participação de longa duração. Para o 
efeito, os Estados-Membros definirão o 
período mínimo de detenção das ações a 
respeitar para a habilitação como 
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acionista a longo prazo, que não poderá, 
no entanto, ser inferior a cinco anos.
O mecanismo a que se refere o primeiro 
parágrafo tem de incluir uma ou mais das 
seguintes vantagens para acionistas a 
longo prazo:
- direitos de voto adicionais;
- incentivos fiscais
- dividendos de fidelidade;
- ações de fidelidade.

Or. fr

Alteração 213
Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Capítulo I-B – artigo 3-E-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-E-A
O presente capítulo não prejudica as 
disposições estabelecidas na legislação 
setorial que regulamenta os gestores de 
ativos e os investidores institucionais, na 
medida em que os requisitos nele previstos 
duplicam ou contradizem os requisitos 
estabelecidos na legislação setorial. As 
disposições da legislação setorial devem 
ser consideradas lex specialis para efeitos 
do presente capítulo.

Or. en

Justificação

As novas regras aplicáveis a gestores de ativos e a investidores institucionais propostas no 
capítulo 1B sobrepõem-se aos requisitos a que já estão sujeitos os gestores de ativos e os 
investidores institucionais nas Diretivas GFIA, OICVM e DMIF, bem como na Diretiva 
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2009/138/CE e na Diretiva 2003/41/CE.

Alteração 214
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1 – parte introdutória

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 elaborem 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 de que forma conduzem as atividades de 
envolvimento apresentadas no artigo 2.º, 
alínea h).

Os investidores institucionais e os gestores 
de ativos devem divulgar publicamente de 
que forma a política de envolvimento se 
encontra implementada nas declarações 
anuais, incluindo uma panorâmica do seu 
sentido de voto e do recurso a consultores 
em matéria de votação. Uma panorâmica 
do sentido de voto deve abranger a 
revelação de como os votos foram 
expressos relativamente a cada empresa 
em que detenham pelo menos 0,3% dos 
direitos de voto, quer individualmente 
quer de forma agregada, em que os 
direitos de voto são detidos em fundos 
geridos pelo mesmo gestor de ativos ou 
investidor institucional.
As informações referidas no presente 
número devem ser publicadas pelos 
investidores institucionais e pelos gestores 
de ativos nos respetivos sítios Web, ou 
colocados á disposição caso não possuam 
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um sítio Web.

Or. en

Alteração 215
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F –  n.º 1 – parágrafos 1 e 1-A (novo)

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 cumprem os requisitos 
previstos no parágrafo seguinte ou, caso 
não o façam, publicam uma explicação 
sobre a sua opção de não cumprimento 
dos mesmos.

Os investidores institucionais e os gestores 
de ativos elaboram uma política de 
envolvimento dos acionistas (a seguir 
designada por «política de envolvimento») 
que define a forma como estes:

Or. fr

Alteração 216
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os investidores institucionais e os 
gestores de ativos elaboram uma política 

1. Os Estados-Membros devem, sem 
prejuízo do artigo 3.º-F, n.º 4, assegurar 
que os investidores institucionais e os 
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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:

gestores de ativos elaboram uma política 
de envolvimento dos acionistas («política 
de envolvimento»). Tal política de 
envolvimento pode, inter alia, determinar 
de que forma os investidores institucionais 
e os gestores de ativos atuam em alguns 
dos seguintes casos:

Or. en

Justificação

Como a política de envolvimento é proposta no âmbito de uma medida "cumprir ou explicar", 
não se afigura necessário ou proporcional forçar todas as empresas a incluírem exatamente 
as mesmas informações. É adicionada uma disposição para assegurar que o artigo esteja 
claramente sujeito ao princípio «cumprir ou explicar». 

Alteração 217
Angelika Niebler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1 – parte introdutória

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 não abrangidos pelo 
âmbito de aplicação das Diretivas 
2009/138/CE, 2013/36/UE, 2003/41/CE 
ou 2011/61/UE 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:

Or. de



PE549.129v01-00 96/133 AM\1049179PT.doc

PT

Justificação

Os investidores institucionais e os gestores de ativos regulamentados já estão sujeitos a uma 
grande variedade de requisitos e obrigações de comunicação de informações para com o 
órgão de supervisão pertinente. Por conseguinte, devem ser excluídos da elaboração de uma 
política de envolvimento.

Alteração 218
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1 – parte introdutória

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 regulamentados não 
abrangidos pelo âmbito de aplicação das 
Diretivas 2009/138/CE, 2013/36/UE, 
2003/41/CE ou 2011/61/UE cooperam 
com os acionistas com base num 
intercâmbio de princípio.  Esta 
cooperação deve abranger:

Or. de

Justificação

A formulação é demasiado complexa e imprecisa neste ponto.

Alteração 219
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Para integrar o envolvimento dos 
acionistas na sua estratégia de 
investimento;

Suprimido

Or. en

Alteração 220
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Para integrar o envolvimento dos 
acionistas na sua estratégia de 
investimento;

(a) A sua estratégia de investimento;

Or. de

Alteração 221
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Para efetuar o acompanhamento das 
sociedades participadas, nomeadamente 
no que se refere ao seu desempenho não 
financeiro;

Suprimido

Or. en
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Alteração 222
Pascal Durand

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F –  n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Para efetuar o acompanhamento das 
sociedades participadas, nomeadamente no 
que se refere ao seu desempenho não 
financeiro;

(b) Para efetuar o acompanhamento das 
sociedades participadas, nomeadamente no 
que se refere ao seu desempenho não 
financeiro e à diminuição dos respetivos 
riscos sociais e ambientais;

Or. fr

Alteração 223
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Para efetuar o acompanhamento das 
sociedades participadas, nomeadamente no 
que se refere ao seu desempenho não 
financeiro;

(b) O acompanhamento das sociedades 
participadas, nomeadamente no que se 
refere ao seu desempenho não financeiro;

Or. de

Alteração 224
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Para dialogar com as sociedades 
participadas;

Suprimido

Or. en

Alteração 225
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Para dialogar com as sociedades 
participadas;

(c) O diálogo com as sociedades 
participadas;

Or. de

Alteração 226
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Para exercer direitos de voto; Suprimido

Or. en

Alteração 227
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
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Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Para exercer direitos de voto; Suprimido

Or. en

Alteração 228
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 229
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Para utilizar os serviços prestados 
pelos consultores em matéria de votação;

Suprimido

Or. en

Alteração 230
Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Para utilizar os serviços prestados 
pelos consultores em matéria de votação;

(e) A utilização dos serviços prestados 
pelos consultores em matéria de votação;

Or. de

Alteração 231
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Para cooperar com outros acionistas. Suprimido

Or. en

Alteração 232
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 233
Tadeusz Zwiefka
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os investidores 
institucionais e os gestores de ativos 
cumpram os requisitos estabelecidos no 
n.º 1 ou facultem uma explicação pública 
sobre o motivo pelo qual escolheram não 
cumprir esses requisitos.

Or. en

Justificação

Em alguns casos, a publicação da política de envolvimento e de informações sobre a relação 
entre os investidores institucionais e os gestores de ativos pode conduzir à divulgação de 
segredos comerciais e de informações empresariais confidenciais. Além disso, os gestores de 
ativos e os investidores institucionais adotaram frequentemente outros acordos que não os 
estipulados no Capítulo I-B, que produzem um efeito equivalente. Por conseguinte, os 
gestores de ativos e os investidores institucionais devem gozar de flexibilidade através do 
mecanismo «cumprir ou explicar».

Alteração 234
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 

Suprimido
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as seguintes situações:
(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.

Or. en

Justificação

Duplicação das Diretivas OICVM e GFIA.

Alteração 235
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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 

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.
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as seguintes situações:

Or. en

Alteração 236
Pascal Durand

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F –  n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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 envolvimento dos acionistas, 
nomeadamente através da promulgação 
de regras relativas à aceitação de prendas 
e benefícios em espécie, velando por que 
os interesses financeiros das pessoas 
interessadas sejam conhecidos e 
assegurando a gestão de um registo de 
conflitos de interesses. Tais políticas 
devem, nomeadamente, ser desenvolvidas 
de modo a abranger todas as seguintes 
situações:

Or. fr

Alteração 237
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a política de envolvimento inclua 

2. Os Estados-Membros, sem prejuízo do 
artigo 3.º-F, n.º 4, devem assegurar que a 
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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:

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 
podem, nomeadamente, ser desenvolvidas 
de modo a abranger todas as seguintes 
situações:

Or. en

Justificação

Visto que a política de envolvimento é proposta no âmbito da medida «cumprir ou explicar», 
parece não ser necessário ou proporcional obrigar todas as sociedades a incluírem exatamente 
as mesmas informações. É aditada uma disposição suplementar para assegurar que o artigo 
esteja nitidamente sujeito à medida «cumprir ou explicar».

Alteração 238
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(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;

Suprimido

Or. en

Alteração 239
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Um administrador do investidor 
institucional ou do gestor de ativos é 
também administrador da sociedade 
participada;

Suprimido

Or. en

Alteração 240
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(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;

Suprimido

Or. en

Alteração 241
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O investidor institucional ou o gestor 
de ativos é afiliado de uma sociedade 
sobre cujas ações foi lançada uma oferta 
pública de aquisição.

Suprimido

Or. en
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Alteração 242
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
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.

Suprimido

Or. en

Alteração 243
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 244
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
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 

3. Os Estados-Membros, sem prejuízo do 
artigo 3.º-F, n.º 4, devem assegurar 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.
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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.

Or. en

Justificação

Não se afigura apropriado ou proporcional exigir este nível de pormenor na divulgação. É 
aditada uma disposição suplementar, para assegurar que o artigo esteja nitidamente sujeito à 
medida «cumprir ou explicar».

Alteração 245
Angelika Niebler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F– n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
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.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os investidores institucionais e os 
gestores de ativos regulamentados não 
abrangidos pelo âmbito de aplicação das 
Diretivas 2009/138/CE, 2013/36/UE, 
2003/41/CE ou 2011/61/UE 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.
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Or. de

Justificação

A conformidade das empresas regulamentadas com os requisitos legais em matéria de capital 
de investimento é fiscalizada pelo órgão de supervisão pertinente. Por conseguinte, não é 
necessário prever, pelo menos no que se refere aos investidores institucionais fiscalizados, a 
obrigação de divulgação da sua estratégia de investimento em ações.

Alteração 246
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os investidores institucionais e os 
gestores de ativos devem, relativamente a 
cada sociedade em que detêm ações, 
divulgar publicamente 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. A informação referida no presente 
número deve estar disponível 
gratuitamente pelo menos no sítio Web da 
sociedade.

Or. en

Alteração 247
Emil Radev

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F– n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Se os investidores institucionais e os 
gestores de ativos decidirem não elaborar 
uma política de envolvimento ou 
decidirem não divulgar a respetiva 
execução e resultados, devem apresentar 
uma explicação clara e fundamentada 
para essa decisão.

Suprimido

Or. bg

Alteração 248
Jytte Guteland

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-F – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se os investidores institucionais e os 
gestores de ativos decidirem não elaborar 
uma política de envolvimento ou 
decidirem não divulgar a respetiva 
execução e resultados, devem apresentar 
uma explicação clara e fundamentada 
para essa decisão.

Suprimido

Or. en

Justificação

Para garantir que a legislação é razoavelmente eficiente e que existe igualdade de condições, 
todos os investidores institucionais e os gestores de ativos devem ser obrigados a desenvolver 
uma política de envolvimento e a exercer transparência na sua aplicação. Trata-se de uma 
exigência muito básica que pode facilmente ser cumprida por todos os intervenientes que já 
gerem uma empresa sólida e bem organizada.

Alteração 249
Sajjad Karim
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G – n.º 1

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 se e, em caso 
afirmativo, de que forma os princípios 
subjacentes à sua estratégia de 
investimento em ações («estratégia de 
investimento») e os seus acordos com 
gestores de ativos que investem em seu 
nome, seja de forma discricionária, 
cliente a cliente, ou através de um 
organismo de investimento coletivo, 
correspondem ao perfil e à duração dos 
seus passivos e contribuem para o 
desempenho a médio e longo prazo dos 
seus ativos.

Or. en

Alteração 250
Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G – n.º 1

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 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os investidores institucionais cumpram 
a obrigação de divulgar ao público de que 
forma a sua estratégia de investimento em 
ações («estratégia de investimento») 
corresponde ao perfil e à duração dos seus 
passivos e contribui para o desempenho a 
médio e longo prazo dos seus ativos ou 
facultem uma explicação pública sobre o 
motivo pelo qual escolheram não cumprir 
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sociedade, se for aplicável. essa obrigação. A informação referida na 
primeira frase deve estar pelo menos 
disponível no sítio Web da sociedade, se 
for aplicável.

Or. en

Alteração 251
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G – n.º 1

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 
regulamentados comuniquem ao órgão de 
supervisão competente a forma como 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. Os 
investidores institucionais não 
regulamentados devem tornar públicas 
essas informações. A informação referida 
na primeira frase deve estar pelo menos 
disponível no sítio Web da sociedade, se 
for aplicável.

Or. de

Alteração 252
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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, 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:

Or. en

Alteração 253
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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 anualmente ao 
público e o investidor institucional 
regulamentado deve comunicar ao órgão 
de supervisão competente os principais 
elementos do seu acordo com o gestor de 
ativos no que diz respeito às seguintes 
questões:

Or. de

Justificação

No caso dos investidores institucionais regulamentados, basta a comunicação à autoridade 
de supervisão competente.
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Alteração 254
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G –  n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(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;

Suprimido

Or. fr

Alteração 255
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(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;

Suprimido

Or. en

Alteração 256
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(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 do investidor 
institucional a médio e longo prazo;

Or. en

Alteração 257
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(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;

Suprimido

Or. en

Alteração 258
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(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;

Suprimido

Or. en

Alteração 259
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(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;

Suprimido

Or. en

Alteração 260
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G –  n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(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;

Suprimido

Or. fr

Alteração 261
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(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;

Suprimido

Or. de

Justificação

A obrigação geral de comunicação seria incompatível com as regras sobre a 
confidencialidade dos segredos comerciais e diria sobretudo respeito à divulgação da 
estrutura de remuneração dos serviços de gestão de ativos e dos métodos de avaliação do seu 
desempenho.

Alteração 262
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
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Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(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;

Suprimido

Or. en

Alteração 263
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G –  n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(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;

Suprimido

Or. fr

Alteração 264
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(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;

Suprimido

Or. en

Alteração 265
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(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;

(e) Se e em que medida os custos da 
rotação da carteira são objeto de controlo, 
e se está estabelecido algum procedimento 
relacionado com estes custos;

Or. en

Alteração 266
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Se o acordo com o gestor de ativos não Se o acordo com o gestor de ativos não 
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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.

incluir um ou mais dos elementos referidos 
no presente número, o investidor 
institucional deve explicar a razão pela 
qual assim seja.

Or. en

Alteração 267
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-H – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os gestores de ativos informam 
semestralmente o investidor institucional 
com o qual tenham celebrado o acordo 
referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea g), sobre 
como a sua estratégia de investimento e a 
respetiva execução está em conformidade 
com esse acordo e como a estratégia de 
investimento e a respetiva execução 
contribuem para o desempenho de médio e 
longo prazo dos ativos do investidor 
institucional.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os gestores de ativos informam 
anualmente o investidor institucional com 
o qual tenham celebrado o acordo referido 
no artigo 3.º, n.º 2, alínea g), sobre como a 
sua estratégia de investimento e a respetiva 
execução está em conformidade com esse 
acordo e como a estratégia de investimento 
e a respetiva execução contribuem para o 
desempenho de médio e longo prazo dos 
ativos do investidor institucional.

Or. en

Alteração 268
Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-H – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 1. Os Estados-Membros devem assegurar 
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que os gestores de ativos informam 
semestralmente o investidor institucional 
com o qual tenham celebrado o acordo 
referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea g), sobre 
como a sua estratégia de investimento e a 
respetiva execução está em conformidade 
com esse acordo e como a estratégia de 
investimento e a respetiva execução 
contribuem para o desempenho de médio e 
longo prazo dos ativos do investidor 
institucional.

que os gestores de ativos informam, 
mediante pedido, o investidor institucional 
com o qual tenham celebrado o acordo 
referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea g), sobre 
como a sua estratégia de investimento e a 
respetiva execução está em conformidade 
com esse acordo e como a estratégia de 
investimento e a respetiva execução 
contribuem para o desempenho de médio e 
longo prazo dos ativos do investidor 
institucional.

Or. en

Justificação

Devem ser transmitidas informações ao investidor institucional, mediante pedido explícito da 
sua parte. A alteração proposta é neutra da perspetiva dos interesses dos investidores 
(conferindo-lhes acesso a informações específicas) e pode ajudar os gestores de ativos a evitar 
encargos desnecessários, nomeadamente financeiros, que, na prática, serão transferidos para 
os beneficiários finais.

Alteração 269
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-H – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os gestores de ativos prestem 
semestralmente ao investidor institucional 
todas as seguintes informações:

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a divulgação anual referida no n.º 1 
contenha no mínimo as seguintes 
informações:

Or. en

Alteração 270
Therese Comodini Cachia
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-H – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os gestores de ativos prestem 
semestralmente ao investidor institucional 
todas as seguintes informações:

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os gestores de ativos prestem, 
mediante pedido, ao investidor 
institucional todas as seguintes 
informações:

Or. en

Alteração 271
Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-H – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os gestores de ativos prestem 
semestralmente ao investidor institucional 
todas as seguintes informações:

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os gestores de ativos prestem, 
mediante pedido, ao investidor 
institucional todas as seguintes 
informações:

Or. en

Alteração 272
Pascal Durand

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-H –  n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se, e de que forma, tomam decisões de (a) A forma como estes têm em conta o 
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investimento com base em considerações 
relativas ao desempenho a médio e longo 
prazo, nomeadamente não financeiro, da 
sociedade participada;

desempenho a médio e longo prazo, 
nomeadamente não financeiro, da 
sociedade participada, quando tomam 
decisões de investimento;

Or. fr

Alteração 273
Emil Radev

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-H – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se surgiram conflitos de interesses reais 
ou potenciais relativos às atividades de 
envolvimento e, em caso afirmativo, uma 
descrição dos mesmos, bem como da 
forma como o gestor de ativos lidou com a 
situação;

f) Se surgiram conflitos de interesses reais 
ou potenciais relativos às atividades de 
envolvimento e com quais e de que forma 
o gestor de ativos lidou;

Or. bg

Alteração 274
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-H – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A informação divulgada ao abrigo do 
n.º 2 deve ser fornecida gratuitamente e, 
no caso de o gestor de ativos não gerir os 
ativos de forma discricionária, cliente a 
cliente, deve também ser fornecida a 
outros investidores, mediante pedido.

Suprimido

Or. en
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Alteração 275
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-I – n.º 1

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 
mencionem publicamente a existência de 
um código de conduta por si aplicado e 
que comuniquem a aplicação do referido 
código. Quando os consultores em 
matéria de votação se afastam de uma 
recomendação do código de conduta por 
si aplicado, devem explicar quais as partes 
de que se afastam, apresentar os motivos 
subjacentes e indicar, se for caso disso, 
quais as medidas alternativas que foram 
adotadas.

Quando os consultores em matéria de 
votação decidem não aplicar o código de 
conduta, devem apresentar os motivos 
subjacentes.
As informações referidas neste número 
devem ser publicadas pelos consultores 
em matéria de votação nos seus sítios 
Web, ou divulgadas, quando não 
disponham de sítio Web, e atualizadas 
anualmente.

Or. en

Alteração 276
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-I – n.º 1
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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 
adotem e apliquem medidas adequadas 
para assegurar da melhor forma possível 
que as suas recomendações de voto sejam 
precisas e fiáveis, com base numa análise 
exaustiva de todas as informações de que 
dispõem.

Or. en

Justificação

Afigura-se razoável conferir a esta parte uma redação um pouco mais flexível.

Alteração 277
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-I – n.º 1

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 
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.

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consultores em matéria de votação 
preparem as suas recomendações de voto 
tendo em conta as condições específicas 
do mercado nacional ou europeu, legais, 
regulamentares e empresariais, bem como 
expliquem de que forma estes fatores são 
tidos em conta nas suas recomendações 
de voto.
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Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consultores em matéria de votação, 
sempre que tencionem recomendar o voto 
contra uma proposta de resolução relativa 
a um ponto da ordem de trabalhos de uma 
assembleia geral, notifiquem a empresa 
desse facto sem demora injustificada. No 
prazo de três dias após a notificação, a 
empresa pode informar o consultor em 
matéria de votação das razões subjacentes 
à decisão. Sempre que a empresa 
transmita as suas razões, por escrito, ao 
consultor em matéria de votação, este far-
lhes-á referência nas respetivas 
recomendações de voto aos acionistas, 
mesmo que mantenha a sua 
recomendação de votar contra.

Or. de

Justificação

Os consultores em matéria de votação devem ter em conta as condições de mercado e os 
requisitos legais.  Esta alteração destina-se a impedir que grandes consultores em matéria de 
votação façam recomendações de voto sem examinarem em pormenor as circunstâncias 
específicas.  Sobretudo tratando-se de uma proposta de recomendação do voto contra, os 
consultores em matéria de votação devem ser obrigados a ouvir as razões da empresa 
relativamente a uma determinada medida ou decisão.

Alteração 278
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-I – n.º 1

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 

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que os consultores em matéria de votação 
disponibilizem atempadamente aos 
acionistas recomendações para o exercício 
do direito de voto. Os consultores devem 
orientar-se pelos interesses dos acionistas 
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informações de que dispõem. e assegurar que não se deixam 
influenciar por interesses próprios. Os 
consultores em matéria de votação devem 
avisar que irão exercer o seu direito de 
voto de acordo com as suas próprias 
propostas, caso os acionistas não emitam 
atempadamente outras instruções. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os consultores em matéria de votação 
adotem 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.

Or. de

Justificação

Os consultores em matéria de votação devem, em primeiro lugar e acima de tudo, representar 
os interesses dos acionistas.

Alteração 279
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-I – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Os consultores em matéria de votação 
devem divulgar anualmente ao público 
todas as informações que se seguem no que 
se refere à preparação das suas 
recomendações de voto:

Os consultores em matéria de votação 
devem divulgar anualmente ao público 
todas as informações que se seguem no que 
se refere à preparação da sua investigação 
e das suas recomendações de voto:

Or. en

Alteração 280
Angelika Niebler, Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-I – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As características essenciais das 
metodologias e modelos que aplicam;

(a) As características essenciais das 
metodologias e modelos que aplicam, 
desde que tal não signifique a divulgação 
de segredos comerciais; 

Or. de

Justificação

A obrigação de divulgar modelos não deve comprometer a posição concorrencial dos 
consultores em matéria de votação.  É necessário garantir que os segredos comerciais 
possam continuar a ser protegidos.

Alteração 281
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-I – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As principais fontes de informação 
que utilizam;

Suprimido

Or. en

Alteração 282
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-I – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(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) De que forma têm em conta as 
condições do mercado nacional, bem como 
as condições legais, regulamentares e 
empresariais;

Or. de

Justificação

Alinhamento com a alteração ao n.º 1.

Alteração 283
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-I – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) As características essenciais da 
investigação realizada e das políticas de 
voto aplicadas a cada mercado;

Or. en

Alteração 284
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-I – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Se mantêm diálogos com as sociedades 
relativamente às quais realizam 
recomendações de voto e, em caso 
afirmativo, a extensão e natureza dos 

(d) Se mantêm a comunicação e diálogos 
com as sociedades relativamente às quais 
realizam investigação e recomendações de 
voto e, em caso afirmativo, a extensão e 
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mesmos; natureza dos mesmos;

Or. en

Alteração 285
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-I – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(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) A natureza e extensão dos seus 
diálogos com as sociedades relativamente 
às quais realizam recomendações de voto;

Or. de

Justificação

O diálogo entre os consultores em matéria de votação e as sociedades deve ser reforçado no 
interesse dos acionistas.

Alteração 286
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-I – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A política relativa à prevenção e à 
gestão de potenciais conflitos de 
interesses;

Or. en
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Alteração 287
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-I – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O número total de colaboradores 
envolvidos na preparação das 
recomendações de voto;

Suprimido

Or. en

Alteração 288
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-I – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O número total de recomendações de 
voto emitidas no ano anterior.

Suprimido

Or. en

Alteração 289
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-I – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 3. Os Estados-Membros devem assegurar 
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que os consultores em matéria de votação 
identifiquem e divulguem sem demora 
indevida junto dos seus clientes e da 
sociedade em causa qualquer conflito de 
interesses real ou potencial ou relação de 
negócios que possa influenciar a 
preparação das recomendações de voto e as 
medidas que tomaram para eliminar ou 
mitigar esse conflito de interesses real ou 
potencial.

que os consultores em matéria de votação 
identifiquem e divulguem sem demora 
indevida junto dos seus clientes e da 
sociedade em causa qualquer conflito de 
interesses real ou potencial ou relação de 
negócios que possa influenciar a 
preparação da investigação e das 
recomendações de voto e as medidas que 
tomaram para eliminar ou mitigar esse 
conflito de interesses real ou potencial.

Or. en


