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BILAG 
 

AFSTEMNINGSRESULTATER 

Tegnforklaring 

+ vedtaget 

- forkastet 

↓ bortfaldet 

R taget tilbage 

AN (..., …, ...) afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller) 

VE (..., …, ...) elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller) 

div opdelt afstemning 

vs særskilt afstemning 

am ændringsforslag 

AC kompromisændringsforslag 

PC tilsvarende tekstdel 

S ændringsforslag udgår 

= identiske ændringsforslag 

§ punkt/stk./betragtning 

art artikel 

PR beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Ligestilling af markinspektioner ***I 

Betænkning: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 543, 75, 45 

 

 

2. Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små 

virksomheder * 

Betænkning: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 618, 40, 24 

 

 

3. Gennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive stoffer 

cyclopropylfentanyl og methoxyacetylfentanyl kontrolforanstaltninger * 

Betænkning: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 635, 11, 37 

 

 

4. Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til 

Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen 

Betænkning: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet + 

3/5 af de afgivne stemmer) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 652, 26, 4 
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5. Forslag til ændringsbudget nr. 4/2018: anvendelse af Den Europæiske Unions 

Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen 

Betænkning: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 654, 26, 3 

 

 

6. Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 565, 51, 65 

 

 

7. Særlige foranstaltninger over for Grækenland 

Betænkning: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 591, 71, 19 

 

 

8. Muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter 

skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet 

Betænkning: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 626, 31, 26 
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9. Forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med 

finansielle tjenesteydelser ***I 

Betænkning: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 564, 71, 49 

 

10. Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder 

Betænkning: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 594, 58, 35 

 

11. Det Europæiske Solidaritetskorps 

Betænkning: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

178 EFDD AN - 112, 539, 34 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 175 kor. udv. AN + 519, 132, 32 

Fælles erklæring 176 kor. udv.  +  

Kommissionens 

erklæring 

177 kor. udv.  +  

Udkast til lovgivningsmæssig retsakt  

Tekst som helhed 175PC kor. udv.  ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

kor. udv.  ↓  

Artikel 2, § 1, nr. 4 60 kor. udv.  ↓  

180 EFDD AN ↓  

175PC kor. udv.  ↓  

Artikel 2, § 1, nr. 6 62 kor. udv.  ↓  

175PC kor. udv.  ↓  

181 EFDD AN ↓  

Artikel 3, § 1 73 kor. udv.  ↓  

175PC kor. udv.  ↓  

182 EFDD  ↓  

Artikel 13, § 1 122 kor. udv.  ↓  

183 EFDD AN ↓  

175PC kor. udv.  ↓  

Artikel 14, § 1 128 kor. udv.  ↓  

175PC kor. udv.  ↓  

184 EFDD  ↓  

§ 8 175PC kor. udv.  ↓  

15 kor. udv.  ↓  

179 EFDD  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag AN ↓  
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD ændringsforslag 178, 180, 181, 183 
 

 

12. Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet 

målsætning ***I 

Betænkning: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

AN - 123, 538, 30 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 19 kor. udv. AN + 489, 170, 32 

Fælles erklæring 21 kor. udv.  +  

Kommissionens 

erklæring 

20 kor. udv.  +  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD ændringsforslag 22 

ENF: ændringsforslag 23 
 

 

13. Euratomprogrammet, som komplementerer rammeprogrammet Horisont 2020 * 

Betænkning: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

kor. udv.  +  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg - særskilt 

afstemning 

5 kor. udv. AN + 584, 92, 15 

35S kor. udv. vs -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Artikel 3, § 1 40 Verts/ALE AN - 207, 476, 10 

18 kor. udv. AN + 485, 192, 18 

Artikel 3, § 2, litra e 41S Verts/ALE  -  

Artikel 3, § 2, litra f 42S Verts/ALE  -  

Artikel 4, § 1, afsnit 1, 

indledning 

43 Verts/ALE  -  

Artikel 4, § 1, afsnit 1, 

litra a 

44S Verts/ALE AN - 121, 536, 34 

Bilag I, afsnit 4 45 Verts/ALE VE - 126, 554, 12 

Bilag I, afsnit 6, litra e 46S Verts/ALE AN - 116, 551, 26 

Bilag I, afsnit 6, litra f 47S Verts/ALE  -  

Bilag I, afsnit 6, litra i 48S Verts/ALE AN - 135, 536, 25 

Bilag I, afsnit 9, litra e, 

nr. 3 

49S Verts/ALE AN - 125, 537, 30 

§ 1 37 Verts/ALE  -  

Efter § 1 38 Verts/ALE AN - 300, 369, 22 

§ 2 39 Verts/ALE AN - 209, 465, 20 

Efter § 4 50 ECR AN - 161, 506, 27 

§ 10 § originaltekst AN + 529, 121, 40 

§ 11 6 kor. udv. VE + 536, 144, 14 

§ originaltekst AN ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 530, 132, 34 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 og §§ 10, 11 fra Kommissionens 

forslag 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: ændringsforslag 35 
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14. Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på 

arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU 

Betænkning: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 2 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 357, 319, 14 

§ 9 § originaltekst vs/VE + 350, 279, 62 

§ 13 § originaltekst div   

1 +  

2/AN - 293, 382, 16 

§ 25 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 357, 320, 15 

§ 29 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 348, 321, 25 

§ 31 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 334, 317, 40 

§ 37 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 304, 373, 18 

§ 43 § originaltekst AN + 392, 243, 56 

§ 45 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/AN + 366, 295, 33 

§ 46 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 364, 297, 33 

§ 51 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 52 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 53 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § A § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ Y § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ AC § originaltekst vs/VE + 422, 222, 46 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 528, 48, 115 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Mindst 76 

medlemmer: 

§§ 13 (2. del), 25 (2. del), 31 (2. del), 43, 45 (2. del), 46 (2. del) 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

Mindst 76 

medlemmer: 

Betragtning AC, §§ 9, 43 
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Anmodning om opdelt afstemning 

Mindst 76 medlemmer: 

§ A 

1. del: Teksten uden ordene: "og er knyttet til patriarkatet" 

2. del: disse ord 

 
§ Y 

1. del: "der henviser til, at ikke alle nationale og regionale parlamenter eller kommunale 

bestyrelser har specifikke strukturer og interne regler, der skaber passende kanaler til 

at garantere en sikker og fortrolig indgivelse og behandling af klager over chikane;" 

2. del: "der henviser til, at undervisning i seksuel og psykisk chikane bør være obligatorisk 

for alle parlamentsmedarbejdere og -medlemmer, også i Europa-Parlamentet;" 

 
§ 2 

1. del: Teksten uden ordene: "som har relation til de patriarkalske magtstrukturer," 

2. del: disse ord 

 
§ 13 

1. del: Teksten uden ordet: "lovgivnings" del af ordet "lovgivningsforslag" 

2. del: dette ord 

 
§ 25 

1. del: Teksten uden ordene: "lovgivnings" del af ordet "lovgivningsramme" og "på alle 

niveauer" 

2. del: dette ord 

 
§ 29 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at indføre foranstaltninger til at forebygge og 

bekæmpe vold og chikane på arbejdspladsen gennem politikker, der fastlægger 

forebyggende foranstaltninger, effektive, gennemskuelige og fortrolige procedurer til 

behandling af klager, kontante og afskrækkende sanktioner over for 

gerningsmændene, omfattende information og uddannelsesforløb med henblik på at 

sikre, at arbejdstagerne forstår politikkerne og procedurerne, samt støtte til 

virksomhederne, således at de kan udarbejde handlingsplaner til implementering af 

alle disse foranstaltninger;" 

2. del: "understreger, at disse foranstaltninger ikke bør integreres i de eksisterende 

strukturer, hvis disse strukturer allerede har indbyggede kønsbarrierer;" 

 
§ 31 

1. del: Teksten uden ordene: "obligatorisk" og "understreger, at effektiv efteruddannelse bør 

være interaktiv, vedvarende, skræddersyet til den konkrete arbejdsplads og varetages 

af eksterne eksperter;" 

2. del: disse ord 

 
§ 37 

1. del: "efterlyser en snarlig vedtagelse af den reviderede udgave af direktivet om skriftlige 

erklæringer (Rådets direktiv 91/533/EØF);" 

2. del: "kræver atter, at der bliver vedtaget et direktiv om anstændige arbejdsvilkår, som bør 

omfatte foranstaltninger til bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på 

arbejdspladsen;" 

 
§ 45 

1. del: Teksten uden ordet: "obligatorisk" 

2. del: dette ord 
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§ 46 

1. del: Teksten uden ordet: "obligatorisk" 

2. del: dette ord 

 
§ 51 

1. del: Teksten uden ordene: "og patriarkalske magtrelationer" 

2. del: disse ord 

 
§ 52 

1. del: "fremhæver, at undervisning i ligestilling mellem kønnene på alle niveauer er et 

grundlæggende redskab til at undgå og eliminere disse former for kritisabel adfærd, 

ændre tankegange og mindske kulturelt betinget tolerance over for sexisme og 

seksuel chikane;" 

2. del: "understreger, at det er nødvendigt at indføre uddannelsesprogrammer og debatter 

om dette emne i skolerne; bemærker, at det er påkrævet at samarbejde med de 

relevante ngo'er og ligestillingsorganer for at sikre, at disse programmer og debatter 

– hvor det er nødvendigt og hensigtsmæssigt – omfatter information og drøftelser 

om forebyggelse og foranstaltninger til bekæmpelse af seksuel chikane for at skabe 

større opmærksomhed omkring ofres rettigheder og minde befolkningen om 

sammenhængen mellem seksuel chikane og tingsliggørelse af kvinder;" 

 
§ 53 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at fremme oplysningskampagner på sekundærtrinnet 

og til at medtage spørgsmålet om digital mobning i undervisningsplanerne i skoler 

og på universiteter;" 

2. del: "mener navnlig, at den vellykkede kampagne til bekæmpelse af digital mobning 

("Delete Cyberbullying") og initiativet om sikker anvendelse af internettet ("Safer 

Internet") bør videreføres for at bekæmpe mobning og seksuel chikane og således 

hjælpe unge mennesker, altså de nye EU-borgere, til at forstå, at det er nødvendigt at 

fremme ligestilling mellem kønnene og respektere kvinder;" 
 

 

15. Ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder 

Betænkning: Jill Evans (A8-0228/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 592, 45, 44 
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16. Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: 

skove 

Betænkning: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 11 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 367, 317, 9 

§ 18 § originaltekst vs/VE + 380, 237, 73 

§ 42 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § originaltekst vs +  

§ 54 § originaltekst div   

1/AN + 379, 306, 10 

2/AN + 584, 103, 5 

§ 56 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 376, 314, 7 

3 +  

§ 58 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 64 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 389, 301, 3 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 66 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 76 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 77 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 382, 302, 7 

§ 80 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 312, 334, 46 

§ 88 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 377, 306, 13 

§ 91 § originaltekst div   

1/AN + 647, 33, 9 

2/AN + 368, 298, 22 

3/AN + 366, 307, 19 

§ 92 § originaltekst div   

1/AN + 650, 36, 9 

2/AN + 361, 295, 32 

§ 95 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 372, 309, 11 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 354, 53, 266 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: §§ 54, 56 (2. del), 91, 92 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Mindst 76 

medlemmer: 

§§ 18, 44 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

Mindst 76 medlemmer: 

§ 11 

1. del: "bemærker, at luftfartsindustrien i høj grad er afhængig af CO2-kompensation, 

herunder skove; understreger imidlertid, at skovkompensation er genstand for 

alvorlig kritik, da den er vanskelig at måle og umulig at garantere;" 

2. del: "mener, at Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO) bør udelukke 

skovkompensation fra ordningen for CO2-kompensation og -reduktion for 

international luftfart (CORSIA);" 

 
§ 42 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at gøre FAO's frivillige retningslinjer for ansvarlig 

forvaltning af jordbesiddelse, fiskeri og skove (VGGT) bindende for den eksterne 

investeringsplan;" 

2. del: "understreger, at overholdelsen af VGGT forudsætter, at der forefindes effektiv og 

uafhængig overvågning og håndhævelse, herunder passende tvistbilæggelses- og 

klagemekanismer; insisterer på, at standarderne om jordbesiddelse indarbejdes i 

udformningen og overvågningen af og den årlige rapportering om projekterne" 

3. del: "og bliver bindende for alle EU's eksterne foranstaltninger, der finansieres ved hjælp 

af den officielle udviklingsbistand (ODA);" 

 
§ 54 

1. del: "opfordrer EU til at indføre obligatoriske krav til den finansielle sektor om at 

anlægge en solid due diligence-tilgang ved vurderingen af finansielle og 

ikkefinansielle, miljømæssige, sociale og forvaltningsmæssige risici;" 

2. del: "opfordrer endvidere til offentliggørelse af due diligence-processen, som et 

minimum gennem den årlige indberetning af investorer;" 

 
§ 56 

1. del: Teksten uden ordene: "obligatoriske" og "indføre obligatoriske due diligence-

forpligtelser for erhvervsdrivende både opstrøms og nedstrøms i 

råvareforsyningskæderne" 

2. del: "obligatoriske" 

3. del: "indføre obligatoriske due diligence-forpligtelser for erhvervsdrivende både 

opstrøms og nedstrøms i råvareforsyningskæderne" 

 
§ 58 

1. del: Teksten uden ordene: "at fremme en tilsvarende bindende lovramme på 

internationalt plan og" 

2. del: disse ord 
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§ 64 

1. del: "anerkender med hensyn til palmeolie de positive bidrag, de eksisterende 

certificeringsordninger har ydet, men konstaterer med beklagelse, at Round Table on 

Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Malaysia 

Sustainable Palm Oil (MSPO) og alle de andre anerkendte store 

certificeringsordninger ikke reelt forbyder deres medlemmer at omdanne regnskove 

eller tørvemoser til palmeplantager; mener derfor, at disse store 

certificeringsordninger ikke på effektiv vis formår at begrænse drivhusgasemissioner 

i forbindelse med anlæggelse og drift af sådanne plantager og dermed heller ikke har 

kunnet forhindre omfattende skov- og mosebrande; opfordrer Kommissionen til at 

sikre, at der gennemføres en uafhængig revision og overvågning af disse 

certificeringsordninger med henblik på at garantere, at den palmeolie, der bringes i 

omsætning på EU-markedet, overholder alle nødvendige standarder og er 

bæredygtig;" 

2. del: "bemærker, at spørgsmålet om bæredygtighed i palmeoliesektoren ikke kan løses 

alene ved hjælp af frivillige foranstaltninger og politikker, men at det også er 

nødvendigt at underlægge palmeolievirksomhederne bindende regler og en 

obligatorisk certificeringsordning;" 

 
§ 66 

1. del: "opfordrer indtrængende Kommissionen og alle medlemsstater, som endnu ikke har 

taget dette skridt, til at arbejde hen imod en formulering af et bindende tilsagn i hele 

EU om kun at indkøbe certificeret bæredygtig palmeolie senest i 2020, bl.a. ved at 

underskrive og implementere Amsterdamerklæringen med titlen "Towards 

Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European 

Countries"," 

2. del: "og til at arbejde hen imod en formulering af et bindende tilsagn i branchen, bl.a. ved 

at underskrive og implementere Amsterdamerklæringen med titlen "In Support of a 

Fully Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020";" 

 
§ 76 

1. del: "opfordrer EU til at støtte initiativer fra skovrige udviklingslande med sigte på at 

opveje den uhindrede udvidelse af landbrugspraksisser og mineaktiviteter, som har 

haft en negativ indvirkning på forvaltningen af skove og på oprindelige folks 

eksistensgrundlag og kulturelle integritet og skadelige konsekvenser for 

landbrugernes sociale stabilitet" uden ordet ”landbrugernes” 

2. del: ordet ”landbrugernes" og "fødevaresuverænitet;" 

 
§ 77 

1. del: Teksten uden ordene: "at ingen offentlige midler, der stammer fra klimafinansiering 

og udviklingsbistand, bør anvendes til at støtte udvidelsen af landbrug, industriel 

skovhugst, minedrift, ressourceudvinding eller udvikling af infrastruktur i intakte 

skovlandskaber," 

2. del: disse ord 

 
§ 80 

1. del: "understreger, at bekæmpelse af ulovlig international handel kræver en fælles og 

inkluderende indsats for at standse ødelæggelsen, skovrydningen og den ulovlige 

skovhugst og bekæmpe svig, nedslagtning af og efterspørgsel efter skovenes råvarer 

og vilde dyr og planter;" 

2. del: "opfordrer til, at der oprettes en international politistyrke til at sikre beskyttede 

områder;" 
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§ 88 

1. del: Teksten uden ordet: "obligatoriske" 

2. del: dette ord 

 
§ 91 

1. del: Teksten uden ordene: "som er bindende og kan håndhæves" og "en sanktionsbaseret 

mekanisme" 

2. del: "som er bindende og kan håndhæves" 

3. del: "en sanktionsbaseret mekanisme" 

 
§ 92 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at indføje ambitiøse bestemmelser, der specifikt 

omhandler skove, i alle EU's handels- og investeringsaftaler;" 

2. del: "understreger, at disse bestemmelser bør være bindende og kunne håndhæves ved 

hjælp af effektive overvågnings- og sanktionsmekanismer, som gør det muligt for 

enkeltpersoner og lokalsamfund uden for eller i EU at søge erstatning;" 

 
§ 95 

1. del: Teksten uden ordene: "herunder muligheden for at oprette en klagemekanisme, der 

sikrer, at klager fra interesserede parter tages behørigt i betragtning;" 

2. del: disse ord 
 

 


