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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 
exercício do direito  de voto pelos accionistas de sociedades com sede social num 
Estado-Membro e cujos valores mobiliários estejam admitidos à negociação no mercado 
regulamentado e que altera a Directiva 2004/109/CE
(COM(2005)0265 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2005)0265)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe 
foi apresentada pela Comissão (C6-0000/2006),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e o parecer da Comissão 
dos Assuntos Económicos e Monetários (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) A presente directiva não deveria 
afectar o direito que assiste ao 
Estado-Membro de origem de requerer ao 
emitente a publicação, a título adicional,
de parte ou de toda a informação aos 
accionistas através de jornais.

Justificação

O presente considerando é necessário para destacar a ligação entre esta directiva e a 
  

1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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directiva relativa à transparência no que diz respeito à divulgação de informação.

Alteração 2
Artigo 1, nº 1

1. A presente directiva estabelece 
requisitos relativos ao exercício dos 
direitos de voto nas assembleias de 
accionistas das sociedades emitentes com 
sede social num Estado-Membro e cujos 
valores mobiliários estão admitidos à 
negociação num mercado regulamentado.

1. A presente directiva estabelece 
requisitos relativos ao exercício de alguns 
direitos conferidos aos accionistas pelas 
acções com direito a voto (denominadas 
"acções") nas assembleias gerais de 
empresas constituídas nos termos do 
direito de um Estado-Membro e cujos 
valores mobiliários estão admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
situado ou que opere num 
Estado-Membro.
A presente directiva não se aplica às 
cooperativas.

Justificação

As disposições da presente directiva não se adequam a cooperativas, mesmo que estas 
emitam acções.

Alteração 3
Artigo 1, nº 1 bis (novo)

1 bis. O Estado-Membro competente para 
efeitos de regulamentação dos domínios 
abrangidos pela presente directiva é o 
Estado-Membro no qual a sociedade se 
encontra constituída do ponto de vista 
legal. As referências feitas ao "direito 
aplicável"reportam-se ao direito deste 
Estado-Membro.

Alteração 4
Artigo 1, nº 2

2. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação da presente directiva os 
emitentes que sejam:

2. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação da presente directiva as 
seguintes categorias de sociedades :
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Alteração 5
Artigo 2, alínea a)

a) “Emitente”, uma pessoa colectiva de 
direito público ou privado, incluindo um 
Estado, cujas acções estejam admitidas à 
negociação num mercado regulamentado;

Suprimido

Justificação

A noção de "emitente" é substituída pela de "empresa".

Alteração 6
Artigo 2, alínea c)

c) “Accionista”, uma pessoa singular ou 
colectiva de direito privado ou público que 
detém:

c) “Accionista”, uma pessoa singular ou 
colectiva que, em virtude do direito 
aplicável, esteja habilitada, relativamente 
à empresa, a exercer os direitos 
conferidos pelas acções;

(i) Acções do emitente em seu nome e 
por sua conta;
(ii) Acções do emitente em seu nome, mas 
por conta de outra pessoa singular ou 
colectiva;

Justificação

A definição destina-se apenas a reflectir a situação actualmente observada nos 
Estados-Membros.

Alteração 7
Artigo 2, alínea d)

d) "Instituição de crédito", uma empresa 
tal como definida no n.º 1, alínea a), do 
artigo 1.º da Directiva 2000/12/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho

Suprimido

Alteração 8
Artigo 2, alínea e)
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e) “Procuração”, a concessão de poderes de 
representação a uma pessoa singular ou 
colectiva por um accionista para, em seu 
nome e por sua conta, exercer algum ou 
todos os seus direitos numa assembleia 
geral;

e) “Procuração”, a concessão de poderes de 
representação a uma pessoa singular ou 
colectiva por um accionista para, por sua 
conta, exercer algum ou todos os seus 
direitos numa assembleia geral;

Alteração 9
Artigo 2, alínea f)

f)"Conta colectiva", uma conta de valores 
mobiliários na qual esses valores podem 
ser depositados em nome de diferentes 
pessoas singulares ou entidades 
colectivas.

Suprimido

Alteração 10
Artigo 3

Os Estados-Membros podem sujeitar os 
emitentes com sede social no seu território
a requisitos mais restritivos do que os 
previstos na presente directiva.

Os Estados-Membros podem sujeitar as 
empresas a requisitos mais restritivos do 
que os previstos na presente directiva.

Alteração 11
Artigo 4

O emitente assegurará a igualdade de 
tratamento de todos os accionistas que se 
encontrem na mesma situação no que se 
refere à participação e votação nas suas 
assembleias gerais.

A empresa assegurará a igualdade de 
tratamento de todos os accionistas que se 
encontrem na mesma situação no que se 
refere à participação e votação nas suas 
assembleias gerais.

Alteração 12
Artigo 5, nº 1

1. Sem prejuízo do n.º 4 do artigo 9.° da 
Directiva 2004/25/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho1, a notificação da 
realização de uma assembleia geral em 
primeira convocatória será enviada pelo 

1. O número de dias que deve decorrer 
entre a data da primeira convocatória da 
assembleia geral anual e a data da 
assembleia não deve ser inferior a 20 dias 

  
1 JO L 142 de 30.4.2004, p. 12.
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emitente, não menos de 30 dias de 
calendário antes da data em que a 
assembleia geral terá lugar.

de calendário.

Relativamente às demais assembleias 
gerais, este número de dias não deve ser 
inferior ao número previsto pelas 
disposições de direito nacional que 
aplicam o nº 4 do artigo 9º e o nº 4 do 
artigo 11º da Directiva 2004/25/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.
Sem prejuízo das demais obrigações 
estipuladas pelo Estado-Membro em 
matéria de notificação e de publicação, a 
empresa envia a convocatória aos 
accionistas nominativos ou ao 
intermediário que assume relativamente à 
empresa a obrigação de transmitir a 
convocatória ao accionista. Os 
Estados-Membros podem também prever, 
para além das obrigações nacionais de 
notificação em vigor, a possibilidade de a 
empresa enviar a convocatória a um 
mecanismo oficialmente nomeado para o 
armazenamento central mencionado no nº 
2 do artigo 21º da Directiva 2004/109/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho.

Justificação

Considera-se útil operar uma distinção entre as assembleias gerais anuais e as assembleias 
gerais extraordinárias. As normas previstas pelos Estados-Membros para as assembleias 
gerais extraordinárias em caso de aquisição devem aplicar-se ao conjunto das assembleias
gerais extraordinárias para evitar uma profusão de normas em matéria de prazos. As 
disposições aplicáveis aos destinatários devem ser adaptadas às diferentes categorias de 
acções (acções ao portador, acções nominativas). Com a última frase pretende-se encorajar 
os Estados-Membros a recorrerem ao mecanismo de armazenamento central descrito na 
directiva relativa à transparência sem modificar as regras e práticas em vigor a nível 
nacional em matéria de divulgação de informações.

Alteração 13
Artigo 5, nº 2
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2. Da convocatória referida no n.º 1 
constará, pelo menos, o seguinte:

2. Da convocatória referida no n.º 1 
constará, pelo menos, o seguinte:

a) A indicação precisa do local, data e hora 
e o projecto de ordem de trabalhos da 
assembleia;

a) A indicação precisa do local, data e hora 
e o projecto de ordem de trabalhos da 
assembleia;

b) Uma descrição clara e precisa dos 
procedimentos a respeitar pelos accionistas 
para poderem participar e exercer o seu 
direito de voto na assembleia geral, 
incluindo a data de registo aplicável;

b) Uma descrição clara e precisa dos 
procedimentos a respeitar pelos accionistas 
para poderem participar e exercer o seu 
direito de voto na assembleia geral, 
incluindo a data de registo aplicável ou as 
datas referidas no nº 2 do artigo 7º, caso 
se apliquem, e as datas mencionadas no 
nº 3 do artigo 6º e no nº 1 do artigo 9º. A 
título de alternativa, a convocatória pode 
indicar o local onde esta informação pode 
ser obtida;

c) Uma descrição clara e precisa dos meios 
de que os accionistas dispõem para 
participar na assembleia geral e exercer o 
seu direito de voto. Alternativamente, pode 
limitar-se a indicar onde essa informação 
pode ser obtida;

c) Uma descrição clara e precisa dos 
procedimentos de que os accionistas 
dispõem para participar na assembleia 
geral e exercer o seu direito de voto. 
Alternativamente, pode limitar-se a indicar 
onde essa informação pode ser obtida;

d) A indicação do local da convocatória e 
da forma como pode ser obtido o texto 
integral, não resumido das deliberações e 
dos documentos destinados a serem 
submetidos à assembleia geral para 
deliberação.

d) A indicação do local da convocatória e 
da forma como pode ser obtido o texto 
integral, não resumido dos projectos de 
deliberação e dos documentos referidos na 
alínea c) do nº 3.

e) O endereço do sítio Internet em que será 
publicada a informação referida no n.º 3.

e) O endereço do sítio Internet em que será 
disponibilizada a informação referida no 
n.º 3.

Alteração 14
Artigo 5, nº 3, frase introdutória

3. Os emitentes publicarão nos seus sítios
Internet, no prazo previsto no n.º 1, pelo 
menos a seguinte informação:

3. Durante um período de, pelo menos,
vinte e dois dias de calendário sem 
interrupções até ao dia da assembleia
geral inclusive, a empresa disponibiliza 
no seu sítio Internet, pelo menos a seguinte 
informação:

Alteração 15
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Artigo 5, nº 3, alínea c)

c) Os textos das deliberações e os 
documentos referidos na alínea d) do n.º 
2;

c) Um projecto emanado do órgão de 
administração, de direcção ou de
fiscalização da empresa ou de uma outra 
instância competente para cada uma das 
deliberações a adoptar em assembleia 
geral e os documentos a submeter à 
mesma;

Alteração 16
Artigo 5, nº 3, alínea c) bis (nova)

(c bis) Um projecto de deliberação 
elaborado por um accionista antes da 
assembleia geral;

Alteração 17
Artigo 5, nº 3, parágrafo 2

Em alternativa à disponibilização em 
linha dos formulários prevista na alínea 
d), será indicado no sítio Internet o local e 
a forma como podem ser obtidos.

Em vez de disponibilizar na Internet os 
formulários referidos na alínea d), a 
empresa pode indicar no sítio Internet o 
local e a forma como os mesmos podem 
ser obtidos em formato papel.

Alteração 18
Artigo 6, nº 1

1. Os accionistas, a título individual ou 
colectivo, terão o direito de acrescentar 
pontos à ordem de trabalhos das 
assembleias gerais e de apresentar 
projectos de deliberação. 

1. Os Estados-Membros velam por que os 
accionistas, a título individual ou colectivo,  

a) tenham o direito de acrescentar ou de 
requerer à empresa o aditamento de 
pontos à ordem de trabalhos da próxima 
assembleia geral;
b) tenham o direito de apresentar projectos 
de deliberação relativamente a pontos 
incluídos ou a incluir na ordem de 
trabalhos de uma assembleia geral.
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Estes direitos serão exercidos por escrito 
(por via postal ou electrónica).

Alteração 19
Artigo 6, nº 2

2. Quando o direito de acrescentar pontos 
à ordem de trabalhos das assembleias 
gerais e de apresentar projectos de 
deliberação estiver subordinado à condição 
de o accionista ou accionistas em causa 
deterem uma percentagem mínima do 
capital social do emitente, essa 
percentagem não poderá exceder 5% do 
capital social do emitente ou um valor 
nominal de 10 milhões de euros, 
prevalecendo o valor menos elevado.

2. Quando qualquer um dos direitos 
especificados no nº 1 estiver subordinado à 
condição de o accionista ou accionistas em 
causa deterem uma percentagem mínima 
na empresa, essa percentagem não poderá 
exceder 5% do capital social. 

Alteração 20
Artigo 6, nº 3

3. Os direitos referidos no n.º 1 serão 
exercidos com antecedência suficiente 
para permitir que os outros accionistas 
recebam ou tenham acesso à ordem de 
trabalhos revista ou às deliberações 
propostas antes da assembleia geral.

3. Cada Estado-Membro fixa, com 
referência a um número específico de dias 
antes da assembleia geral, uma data única 
até à qual os accionistas podem exercer o 
direito a que se refere a alínea a) do nº 1.

Do mesmo modo, cada Estado-Membro 
pode fixar uma data para efeitos de 
exercício do direito a que se refere a 
alínea b) do nº 1.

Alteração 21
Artigo 6, nº 3 bis (novo)

3 bis. Os Estados-Membros velarão por
que, quando o exercício do direito a que 
se refere a alínea a) do nº 1 implicar uma 
modificação da ordem de trabalhos da 
assembleia geral já comunicada aos 
accionistas, a sociedade publique uma 
ordem de trabalhos revista da mesma 
forma como procedeu relativamente à 
ordem de trabalhos precedente num prazo 
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atempado antes da data de registo
aplicável mencionada no nº 2 do artigo 7º 
ou, se não existir data de registo, num 
prazo suficiente antes da data da 
assembleia geral.

Alteração 22
Artigo 7, nº 2

2. O direito de participar e votar numa 
assembleia geral de qualquer emitente 
pode ser condicionado ao facto de a 
pessoa singular ou colectiva ter a 
qualidade de accionista do emitente em 
questão numa determinada data anterior à 
assembleia geral.

2. Um Estado-Membro pode proibir, ou 
autorizar as empresas a proibirem, os 
accionistas de participarem numa 
assembleia geral ou de votarem 
relativamente a toda e qualquer acção que 
detenham se não forem accionistas a uma 
determinada data anterior à assembleia 
geral (a "data de registo"). A data de 
registo pode ser diferente para os 
detentores de acções ao portador e para os 
detentores de acções nominativas.

A prova da qualidade de accionista só 
pode ser sujeita aos requisitos necessários 
para assegurar a identificação dos 
accionistas e na medida em que esses 
requisitos sejam proporcionais 
relativamente a essa finalidade.

Alteração 23
Artigo 7, nº 3

3. A data referida no primeiro parágrafo 
do n.º 2 será fixado por cada 
Estado-Membro para as assembleias 
gerais dos emitentes que tenham sede 
social no seu território.

3. Os Estados-Membros cujo direito 
nacional preveja uma data de registo ou, 
no caso do parágrafo 2 do nº 2, diferentes 
datas de registo, velam por que uma única 
data de registo se aplique a todas as 
empresas. A data de registo é fixada com 
referência a um determinado número de 
dias que devem decorrer entre a data de 
registo e a data da assembleia geral à qual 
se aplica, e devem ter decorrido, pelo 
menos, seis dias de calendário após o dia
da convocatória da assembleia e a data de 
registo. 

Contudo, esta data não será inferior a 30 
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dias de calendário antes da assembleia 
geral.

Cada Estado-Membro comunicará a data 
fixada à Comissão que procederá à sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Alteração 24
Artigo 7, nº 3 bis (novo)

3 bis. A prova da qualidade de accionista 
só pode ser sujeita aos requisitos 
necessários para assegurar a 
identificação dos accionistas e na medida 
em que esses requisitos sejam 
proporcionais relativamente a essa 
finalidade.

Justificação

Trata-se do texto do nº 2, parágrafo 2, do artigo 7º da proposta da Comissão.

Alteração 25
Artigo 8

Os Estados-Membros não proibirão a 
participação de accionistas em 
assembleias gerais por meios electrónicos.

1. Os Estados-Membros autorizam as 
empresas a oferecerem aos seus 
accionistas todas as formas de exercício 
dos direitos de voto em assembleias gerais
por meios electrónicos, nomeadamente 
uma ou todas as seguintes formas de 
participação:
a) uma transmissão em tempo real da 
assembleia geral;
b) uma comunicação em tempo real nos 
dois sentidos que permite aos accionistas, 
a distância, usarem da palavra durante a 
assembleia geral;
c) um mecanismo que permita votar, quer 
antes, quer durante a assembleia geral
sem que seja necessário designar um 
procurador que esteja presente 
fisicamente na assembleia.
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São proibidos os requisitos e
condicionalismos que criem ou possam 
criar obstáculos à participação de 
accionistas em assembleias gerais por 
meios electrónicos, excepto na medida em
que sejam necessários para assegurar a 
identificação dos accionistas e a segurança 
das comunicações electrónicas e sejam 
proporcionais relativamente a essa 
finalidade.

2. O recurso a meios electrónicos para 
permitir aos accionistas participarem na 
assembleia geral apenas pode estar sujeito 
aos requisitos e aos condicionalismos que
sejam necessários para assegurar a 
identificação dos accionistas e a segurança 
das comunicações electrónicas e sejam 
proporcionais relativamente a estes 
objectivos.

Estas disposições aplicam-se sem prejuízo 
das disposições jurídicas que os Estados-
Membros adoptaram ou possam adoptar 
relativamente ao processo decisório 
aplicável no seio da empresa para efeitos 
de introdução ou aplicação de qualquer 
forma de participação por via electrónica.

Alteração 26
Artigo 9, nº 1

1. Os accionistas terão o direito de colocar 
oralmente questões na assembleia geral
e/ou sob forma escrita ou electrónica, 
antes da sua realização.

1. Todo e qualquer accionista terá o 
direito de colocar questões relacionadas 
com os pontos inscritos na ordem de 
trabalhos por escrito (a enviar por correio 
ou por via electrónica) antes da 
assembleia geral.
Os Estados-Membros podem fixar uma 
data única, por referência a um número 
de dias específico antes da assembleia
geral, e podem prever que as empresas 
não sejam obrigadas a responder às 
questões apresentadas após essa data.

Alteração 27
Artigo 9, nº 2

2. Os emitentes responderão às questões 
que lhes forem colocadas pelos accionistas, 
sem prejuízo das medidas que os Estados-
Membros podem tomar, ou permitir que 
os emitentes tomem, para assegurar o 
bom funcionamento das assembleias 
gerais e da sua preparação e a protecção 

2. A empresa responderá às questões que 
lhe forem colocadas pelos accionistas, o 
mais tardar, na assembleia geral antes da 
votação. O direito de formular questões e 
a obrigação de resposta estão sujeitos às 
medidas que os Estados-Membros possam 
tomar, ou autorizem as empresas a tomar,
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da confidencialidade e dos interesses 
comerciais dos emitentes. Caso a 
informação relevante esteja disponível no 
sítio Internet do emitente sob a forma de 
"perguntas mais frequentes", a questão 
considera-se como já tendo sido 
respondida.

para garantir a boa preparação da 
assembleia geral, bem como a protecção 
da confidencialidade e dos interesses 
comerciais da empresa ou empresas 
conexas.

A empresa não deve estar obrigada a 
responder individualmente a uma 
pergunta colocada se as informações 
requeridas já estiverem disponíveis sob a 
forma de perguntas/respostas no sítio 
Internet da empresa em causa.
Os Estados-Membros podem prever que a 
empresa responda às questões que lhe são 
colocadas por um accionista ou pelos 
accionistas dentro de um prazo razoável 
caso os mesmos detenham 1% do capital 
social dessa empresa. 

Alteração 28
Artigo 9, n° 3

3. As respostas às questões colocadas pelos 
accionistas ao abrigo do n.º 1 serão 
disponibilizadas a todos os accionistas 
através do sítio da Internet do emitente.

3. Os Estados-Membros poderão prever –
desde que as mesmas constituam 
informações novas de interesse geral –
que as respostas às questões colocadas 
pelos accionistas ao abrigo do n.º 1 serão 
disponibilizadas a todos os accionistas 
através do sítio da Internet da empresa.

Alteração 29
Artigo 9, n° 3 bis (novo)

3 bis. Os Estados-Membros podem 
estabelecer que as suas disposições 
relativas aos debates e aos resultados da 
votação na assembleia geral não se 
aplicam aos debates realizados antes da 
assembleia geral.
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Justificação

O presente parágrafo constitui o corolário da definição do âmbito de aplicação do presente 
artigo no que se refere à situação existente antes da assembleia geral.

Alteração 30
Artigo 10, n° 1

1. Os accionistas têm o direito de nomear 
outra pessoa singular ou entidade jurídica
como seu representante para participar e 
votar em seu nome numa assembleia geral.
Não haverá restrições relativamente às 
pessoas que podem ser representantes, com 
excepção do requisito de que a pessoa 
tenha capacidade jurídica.

1. Os accionistas têm o direito de nomear 
outra pessoa singular ou colectiva como 
seu representante para participar e votar em 
seu nome numa assembleia geral. Não 
haverá restrições relativamente às pessoas 
que podem ser representantes, com 
excepção do requisito de que a pessoa 
tenha capacidade jurídica.

Contudo, na medida em que o entenderem 
conveniente, os Estados-Membros podem
limitar a possibilidade de os direitos de 
voto serem exercidos por procuração nos 
casos em que os representantes:

Contudo, sempre que os Estados-Membros 
imponham restriçõe relativamente às 
modalidades de exercício de voto por 
procuração, essas restrições não devem ir 
além do necessáruio e devem ser 
proporcionais, a fim de solucionar os 
conflitos de interesse entre o accionista e 
o representante.

a) Tenham laços comerciais, familiares 
ou outro tipo de relações com o emitente;
b) Sejam accionistas com uma 
participação de controlo do emitente;
c) Pertençam aos órgãos de gestão do 
emitente ou de um dos seus accionistas 
com uma posição de controlo.
Relativamente a cada assembleia geral, 
cada accionista só pode nomear uma 
pessoa para actuar como seu 
representante.

A relação entre o accionista e o seu 
representante não afecta a validade dos 
actos exercidos pelo representante em
relação à empresa.

Alteração 31
Artigo 10, n° 2

2. Uma pessoa pode agir como 
representante de mais de um accionista, 
sem limite do número de accionistas.
Quando um representante agir por conta de 
diversos accionistas, pode exercer os 

2. Uma pessoa pode agir como 
representante de mais de um accionista, 
sem limite do número de accionistas.
Quando um representante agir por conta de 
diversos accionistas, não deve estar 
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direitos de voto de forma diferenciada 
relativamente a qualquer deliberação e/ou 
abster-se de votar, consoante as 
instruções de votação dos accionistas que 
representa.

impedido de exercer os direitos de voto 
por conta de um determinado accionista 
de forma diferenciada relativamente ao 
exercício do direito de voto por conta de 
um outro accionista.

Alteração 32
Artigo 10, n° 3

3. O representante gozará dos mesmos 
direitos de interpelação na assembleia 
geral de que gozaria o accionista por si 
representado, salvo se houver instruções 
em contrário da parte deste.

Suprimido

Alteração 33
Artigo 11, n° 1

1. A nomeação de representante e a 
emissão de instruções de votação por parte 
de um accionista não serão sujeitas a 
quaisquer requisitos formais, excepto os 
estritamente necessários à identificação do 
accionista e do representante.

1. A nomeação de representante e a 
emissão de instruções de votação por parte 
de um accionista não serão sujeitas a 
quaisquer requisitos formais, excepto os 
necessários à identificação do accionista e 
do representante ou à verificação do 
conteúdo das instruções de voto, 
respectivamente, e serão proporcionais a 
estes objectivos.

Alteração 34
Artigo 11, n° 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros velarão por 
que os representantes apenas possam ser 
nomeados e por que esta nomeação seja 
notificada à empresa por escrito, mas não 
devem excluir que essa comunicação seja 
efectuada, quer por via postal, quer por 
via electrónica. Os Estados-Membros 
devem deixar ao critério das empresas a 
possibilidade de escolha de apenas uma 
forma de comunicação.
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Alteração 35
Artigo 11, n° 2

2. A nomeação de representante por via 
electrónica pode ser sujeita à observância 
de requisitos para além da assinatura 
electrónica, desde que sejam estritamente 
necessários para identificar o accionista e 
o representante.

Suprimido

Alteração 36
Artigo 11, n° 3

3. Os requisitos impostos pelos Estados-
Membros nos termos dos n.ºs 1 e 2 devem 
ser proporcionais à sua finalidade.

Suprimido

Justificação

O conteúdo do n° 3 do artigo 11° da proposta da Comissão é retomada no n° 1 do mesmo 
artigo 11° do projecto de relatório.

Alteração 37
Artigo 11, n° 3 bis (novo)

3 bis. Estas disposições aplicam-se 
"mutatis mutandis" à revogação de uma 
procuração.

Alteração 38
Artigo 12, n° 1

1. Qualquer accionista de uma empresa 
cotada terá a possibilidade de votar por via 
postal antes da assembleia geral, desde que 
cumpra os requisitos necessários para 
assegurar a identificação dos accionistas e 
que sejam proporcionais à sua finalidade.

1. Os Estados-Membros autorizarão as 
empresas a oferecerem aos seus 
accionistas a possibilidade de votar por via 
postal antes da assembleia geral, desde que 
cumpra os requisitos necessários para 
assegurar a identificação dos accionistas e 
que sejam proporcionais à sua finalidade.
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Alteração 39
Artigo 12, n° 2

2. Os Estados-Membros proibirão os 
requisitos e condicionalismos que 
impeçam o exercício dos direitos de voto 
por via electrónica, por parte de 
accionistas que não estejam fisicamente 
presentes na assembleia geral, excepto na 
medida em que tais requisitos possam ser 
necessários para a identificação dos 
accionistas, para a segurança das 
comunicações electrónicas e sejam 
proporcionais à sua finalidade.

Suprimido

Justificação

O conteúdo do n° 2 do artigo 12° da proposta da Comissão encontra-se consagrado no artigo 
8° do projecto de relatório (n° 2 bis ).

Alteração 40
Artigo 13

1. Os Estados-Membros assegurarão que 
qualquer pessoa singular ou colectiva 
que, segundo a lei aplicável, esteja 
autorizada a deter valores mobiliários por 
conta de outra pessoa singular ou 
colectiva no âmbito de uma actividade 
comercial, possa depositar esses valores 
mobiliários em contas individuais ou em 
contas colectivas.

1. O presente artigo aplica-se, por força 
de legislação em vigor, nos casos em que 
uma pessoa singular ou colectiva que 
actue em nome de uma outra (a seguir 
designada: "cliente") é reconhecida como 
accionista.

2. Quando as acções estiverem depositadas 
em contas colectivas, não será permitido
condicionar a possibilidade de exercer os
direitos de voto relativos a essas acções 
numa assembleia geral ao depósito 
temporário dos títulos em contas 
individuais.

2. Quando a lei aplicável permitir que 
uma pessoa a que se refere o n° 1 registe 
as acções de clientes em seu próprio nome 
ou administre as acções de vários clientes 
numa conta colectiva, não será permitido 
exigir que os títulos sejam objecto de
depósito temporário em nome dos clientes 
ou de transferência para contas 
individuais para efeitos de exercício dos
direitos de voto relativos a essas acções 
numa assembleia geral. Os Estados-
Membros poderão, todavia, requerer que 
a identidade de cada cliente para o qual 
são exercidos direitos de voto seja 
divulgada à empresa.
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3. As pessoas referidas no n.º 1 não serão 
impedidas de exercer os direitos de voto 
relativos às acções que detêm por conta de 
outra pessoa singular ou colectiva, desde 
que tenham recebido instruções nesse 
sentido dessas pessoas ou entidades. A 
pessoa ou entidade referida no n.º 1 
guardará um registo das instruções 
durante o período mínimo de um ano.

3. Nos casos em que a lei aplicável 
imponha requisitos formais relativamente 
à autorização conferida à pessoa a que se 
refere o n° 1 para exercer os direitos de 
voto ou às instruções de voto, esses 
requisitos formais não deverão ir além do 
necessário para efeitos de identificação do 
cliente ou de verificação do conteúdo das 
instruções de voto, respectivamente, e 
serão proporcionais a estes objectivos.

4. Uma pessoa singular ou colectiva 
referida no n.º 1 que detiver acções do 
mesmo emitente numa conta colectiva, 
poderá exercer os direitos de voto 
relativos a algumas acções de forma 
diferenciada consoante as respectivas 
acções.

4. Nos casos em que a lei o permite, uma 
pessoa a que se refere o n.º 1 que registe 
as acções de clientes em seu próprio nome 
ou administre as acções de vários clientes 
numa conta colectiva, não será impedida 
de exercer direitos de voto em nome de 
um determinado cliente de forma 
diferenciada relativamente à votação 
exercida em nome de um outro cliente.

5. Em derrogação ao disposto no terceiro 
parágrafo do n.º 1 do artigo 10.°, a pessoa 
singular ou colectiva referida no n.º 1 que 
detenha valores mobiliários numa conta 
colectiva terá o direito de nomear como 
representante cada pessoa em cujo nome 
detenha acções nessa conta, ou qualquer 
terceiro por elas designado.

5. A pessoa referida no n.º 1 terá o direito 
de nomear como representante cada um 
dos seus clientes ou uma parte terceira 
designada por um cliente como investidor 
beneficiário.

Alteração 41
Artigo 14

Para efeitos de apuramento dos resultados 
da votação, serão tidos em conta todos os 
direitos de voto exercidos em relação a 
qualquer deliberação submetida à 
aprovação de uma assembleia geral.

Para efeitos de publicação dos resultados 
da votação nos termos do artigo 15°, a 
empresa estabelecerá para cada 
deliberação, pelo menos, um número de 
acções relativamente às quais os votos 
expressos são considerados válidos, a 
percentagem do capital social 
representado por essas acções, o número 
total de votos expressos válidos, bem como 
o número de votos a favor e contra cada 
deliberação e, se necessário, o número de 
abstenções.
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Alteração 42
Artigo 15, n° 1

1. Num prazo que não excederá 15 dias de 
calendário após a realização da assembleia 
geral, o emitente publicará no seu sítio 
Internet os resultados das votações de cada 
deliberação aí apresentada.

1. Num prazo a determinar pela legislação 
nacional que não excederá 15 dias de 
calendário após a realização da assembleia 
geral, a empresa publicará no seu sítio 
Internet os resultados das votações de cada 
deliberação aí apresentada.

Alteração 43
Artigo 15, n° 2

2. Os resultados da votação incluirão, 
relativamente a cada deliberação, pelo 
menos o número de acções relativamente 
às quais foi exercido o direito de voto e as 
percentagens dos votos a favor e contra.

2. Os resultados da votação incluirão, 
relativamente a cada deliberação, pelo 
menos o número de acções relativamente 
às quais os votos expressos são válidos, a 
percentagem do capital social 
representado por essas acções, o número 
total de votos expressos válidos, bem como 
o número de votos a favor e contra cada 
deliberação e, se necessário, o número de 
abstenções.

Alteração 44
Artigo 16, n°s 1 e 1 bis (novo)

1. Os Estados-Membros devem porão em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva o mais tardar em [31 
de Dezembro de 2007]. Os Estados-
Membros comunicarão de imediato à 
Comissão o texto das referidas disposições 
bem como um quadro de correspondência 
entre essas disposições e as da presente 
directiva.

1. Os Estados-Membros devem porão em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva o mais tardar em […]. 
Os Estados-Membros comunicarão de 
imediato à Comissão o texto das referidas 
disposições bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e 
as da presente directiva.

1 bis. Os Estados-Membros comunicam o 
número de dias determinado no n° 3 do 
artigo 6°, no n° 3 do artigo 7° e no n° 1 do 
artigo 9° e toda e qualquer modificação
posterior à Comissão, que publicará estas
informações no Jornal Oficial da União 
Europeia.
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Alteração 45
Artigo 17, n° 1

Com efeitos a partir da data especificada 
no n.º 1 do artigo 16.°, o artigo 17.° da 
Directiva 2004/109/CE é alterado do 
seguinte modo:

Com efeitos a partir da data especificada 
no n.º 1 do artigo 16.°, o artigo 17.° da 
Directiva 2004/109/CE é alterado do 
seguinte modo:

1. O n.º 2 passa a ter a seguinte redacção: 1. O n.º 2 passa a ter a seguinte redacção:
“2. O emitente deve assegurar que se 
encontrem disponíveis no Estado-Membro 
de origem todos os meios e informações 
necessários para permitir aos titulares de 
acções exercerem os seus direitos e que a 
integridade dos dados será preservada. Em 
particular:

“2. O emitente deve assegurar que se 
encontrem disponíveis no Estado-Membro 
de origem todos os meios e informações 
necessários para permitir aos titulares de 
acções exercerem os seus direitos e que a 
integridade dos dados será preservada. Em 
particular, o emitente:

(i) O emitente designará como seu agente 
uma instituição financeira através da qual 
os accionistas possam exercer os 
respectivos direitos patrimoniais; bem 
como

(a) fornecerá informações sobre o local, a 
data e a ordem de trabalhos das 
assembleias, o número total de acções e 
de direitos de voto e os direitos de 
accionistas de participarem nas 
assembleias;

(b) designará como seu agente uma 
instituição financeira através da qual os 
accionistas possam exercer os respectivos 
direitos patrimoniais; bem como

(ii) Publicará avisos ou distribuirá 
circulares relativas à atribuição e ao 
pagamento de dividendos, bem como à 
emissão de novas acções, incluindo 
informações sobre quaisquer 
procedimentos de atribuição, subscrição, 
cancelamento ou conversão.”

(c) Publicará avisos ou distribuirá circulares 
relativas à atribuição e ao pagamento de 
dividendos, bem como à emissão de novas 
acções, incluindo informações sobre 
quaisquer procedimentos de atribuição, 
subscrição, cancelamento ou conversão.”

Justificação

As informações relativas ao local, à data e à ordem de trabalhos das assembleias gerais 
devem continuar a ser abrangidas pelo regime previsto no artigo 17° da Directiva relativa á 
transparência, por forma a garantir uma divulgação suficientemente ampla dessas 
informações, sem necessidade de alterar as normas e princípios existentes a nível nacional 
em matéria de divulgação de informações. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relator apoia a Comissão no seu propósito de facilitar ou possibilitar o exercício 
transfronteiriço dos direitos doa accionistas.

As propostas de alteração dizem essencialmente respeito a oito pontos.

1. As cooperativas foram explicitamente retiradas do âmbito de aplicação da directiva em 
função da sua estrutura de filiação muito específica.

2. Relativamente aos prazos aplicáveis às convocatórias (artigo 5° da proposta da Comissão) é 
operada uma distinção entre assembleias gerais anuais e assembleias gerais extraordinárias. 
As convocatórias relativas a assembleias gerais anuais devem ser de 20 dias de calendário e as 
convocatórias relativas a assembleias gerais extraordinárias devem depender da forma como 
os Estados-Membros transpuseram os artigos 9° e 11° da directiva relativa às aquisições (isto 
é de, "pelo menos, duas semanas").

3. Importa estabelecer uma distinção entre acções nominativas e acções ao portador. Esta 
distinção estabelece-se a dois níveis. Em primeiro lugar, trata-se de saber a quem deve ser 
enviada a convocatória de uma assembleia geral. No caso de acções nominativas, tal é por 
norma o respectivo accionista (artigo 5° da proposta da Comissão). Por outro lado, no caso de 
acções nominativas é mais fácil provar a qualidade de accionista, a qual, nos termos do artigo 
7° da proposta da Comissão, habilita o accionista a exercer o direito de voto na assembleia 
geral. Tal significa que o prazo previsto no artigo 7° da proposta da Comissão pode, no caso 
de acções nominativas, ser mais próxima da data da assembleia geral do que no caso das 
acções ao portador.

4. Além disso, "o mecanismo oficialmente nomeado" para efeitos da convocação da 
assembleia geral, tal como estabelecido no n° 2 do artigo 21° da Directiva relativa à 
transparência, apenas pode ser utilizado quando a convocatória da assembleia é susceptível de 
também ser publicada através deste mecanismo (cf. alteração ao artigo 5° da proposta da 
Comissão).

5. Relativamente ao direito proposto pela Comissão de formulação de questões (artigo 9°), 
propõe-se que as empresas respondam, o mais tardar por ocasião da assembleia geral, a 
questões que lhe são submetidas antes da assembleia. As perguntas colocadas por um 
accionista ou por accionistas que detenham 1% do capital social devem ser respondidas dentro 
de um prazo razoável independentemente da assembleia geral (direito qualificado de 
apresentar perguntas). As empresas devem ser responsáveis por responder a estas perguntas 
"qualificadas". Além disso, todo e qualquer direito de contestação que poderá assistir aos 
accionistas não tem de ser alargado às perguntas apresentadas antes da assembleia geral.

6. O voto por procuração (artigo 10°) deve ser viabilizado ou facilitado. Os representantes 
apenas devem estar sujeitos à obrigação de gozar de capacidade jurídica. Relativamente ao 
exercício do voto por procuração, os Estados-Membros apenas devem estar autorizados a criar 
ou a manter essas normas que tenham por objectivos evitar conflitos de interesse entre os 
accionistas e os representantes. Essas normas devem ser necessárias e proporcionais. A 
existência de um problema na relação interna entre o accionista e o representante não afecta a 
sua relação externa com a empresa. 
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7. A exemplo do observado relativamente ao exercício dos direitos de voto dos accionistas 
pelos seus representantes, o exercício de tais direitos por parte de intermediários deve ser 
facilitado. A bem da transparência, os Estados-Membros devem estar autorizados a definir 
normas que permitam divulgar a identidade da pessoa em nome da qual os direitos de voto 
são exercidos ("cliente").

8. Por fim, o relatório prevê que a alteração do artigo 17° da Directiva relativa à transparência 
não seja tão ambiciosa como o previsto no artigo 17° da proposta da Comissão. As 
informações previstas na alínea a) do n° 1 do artigo 17° da Directiva relativa à transparência, 
(incluindo informações relativas à data, local e ordem de trabalhos da assembleia geral) 
devem continuar a reger-se pelo regime previsto nessa directiva. Os requisitos da presente 
directiva e os da Directiva relativa à transparência devem complementar-se, não devendo 
excluir-se entre si. Com efeito, o artigo 17° da Directiva relativa à transparência destina-se 
também a viabilizar que os accionistas residentes tenham um acesso fácil a todas as
informações relevantes.


