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BIJLAGE 
 

STEMMINGSUITSLAGEN 

Afkortingen en tekens 

+ aangenomen 

- verworpen 

↓ vervallen 

Ing. ingetrokken 

HS (..., …, ...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

ES (..., …, ...) elektronische stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

so stemming in onderdelen 

as aparte stemming 

am amendement 

CA compromisamendement 

DD desbetreffend deel 

S amendement tot schrapping 

= gelijkluidende amendementen 

§ lid / paragraaf 

art artikel 

overw overweging 

OR ontwerpresolutie 

GOR gezamenlijke ontwerpresolutie 

Geh. S geheime stemming 
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1. De gelijkwaardigheid van veldkeuringen ***I 

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

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 543, 75, 45 

 

 

2. Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine 

ondernemingen * 

Verslag: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 618, 40, 24 

 

 

3. Uitvoeringsbesluit betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve 

stoffen cyclopropylfentanyl en methoxyacetylfentanyl aan controlemaatregelen * 

Verslag: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 635, 11, 37 

 

 

4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 

voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen 

Verslag: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 
3/5 van de uitgebrachte stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 652, 26, 4 

 

 

5. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018: beschikbaarstelling van middelen 

uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie om hulp te verlenen aan Bulgarije, 

Griekenland, Litouwen en Polen 

Verslag: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 654, 26, 3 

 

 

6. De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 565, 51, 65 

 

 

7. Specifieke maatregelen voor Griekenland 

Verslag: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 591, 71, 19 

 

 

8. Trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of 

ziekte in een hoogwaardige baan 

Verslag: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 626, 31, 26 
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9. Betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht 

op financiële diensten 

Verslag: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 564, 71, 49 

 

10. Het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU 

Verslag: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 594, 58, 35 

 

11. Europees Solidariteitskorps ***I 

Verslag: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie 

voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

178 EFDD HS - 112, 539, 34 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 175 commissie HS + 519, 132, 32 

gemeenschappelijke 

verklaring 

176 commissie  +  

verklaring van de 

Commissie 

177 commissie  +  

Ontwerp van wetgevingshandeling  

gehele tekst 175DD commissie  ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

commissie  ↓  

artikel 2, § 1, punt 4 60 commissie  ↓  

180 EFDD HS ↓  

175DD commissie  ↓  

artikel 2, § 1, punt 6 62 commissie  ↓  

175DD commissie  ↓  

181 EFDD HS ↓  

artikel 3, § 1 73 commissie  ↓  

175DD commissie  ↓  

182 EFDD  ↓  

artikel 13, § 1 122 commissie  ↓  

183 EFDD HS ↓  

175DD commissie  ↓  

artikel 14, § 1 128 commissie  ↓  

175DD commissie  ↓  

184 EFDD  ↓  

overw 8 175DD commissie  ↓  

15 commissie  ↓  

179 EFDD  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie HS ↓  
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 178, 180, 181, 183 
 

 

12. Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene 

doelstelling ***I 

Verslag: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie 

voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

HS - 123, 538, 30 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 19 commissie HS + 489, 170, 32 

gemeenschappelijke 

verklaring 

21 commissie  +  

verklaring van de 

Commissie 

20 commissie  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 22 

ENF: amendement 23 
 

 

13. Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma * 

Verslag: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

commissie  +  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

aparte stemming 

5 commissie HS + 584, 92, 15 

35S commissie as -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

artikel 3, § 1 40 Verts/ALE HS - 207, 476, 10 

18 commissie HS + 485, 192, 18 

artikel 3, § 2, letter e 41S Verts/ALE  -  

artikel 3, § 2, letter f 42S Verts/ALE  -  

artikel 4, § 1, alinea 1, 

inleidend gedeelte 

43 Verts/ALE  -  

artikel 4, § 1, alinea 1, 

letter a 

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

bijlage I, alinea 4 45 Verts/ALE ES - 126, 554, 12 

bijlage I, alinea 6, 

letter e 

46S Verts/ALE HS - 116, 551, 26 

bijlage I, alinea 6, 

letter f 

47S Verts/ALE  -  

bijlage I, alinea 6, 

letter i 

48S Verts/ALE HS - 135, 536, 25 

bijlage I, alinea 9, 

letter e, alinea 3 

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

overw 1 37 Verts/ALE  -  

na overw 1 38 Verts/ALE HS - 300, 369, 22 

overw 2 39 Verts/ALE HS - 209, 465, 20 

na overw 4 50 ECR HS - 161, 506, 27 

overw 10 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 529, 121, 40 

overw 11 6 commissie ES + 536, 144, 14 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 530, 132, 34 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 en overwegingen 10 en 11 van 

het voorstel van de Commissie 
 

Verzoeken om aparte stemming 
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PPE: amendement 35 
 

 

14. Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie 

op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU 

Verslag: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 357, 319, 14 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 350, 279, 62 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS - 293, 382, 16 

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 357, 320, 15 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 348, 321, 25 

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 334, 317, 40 

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 304, 373, 18 

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 392, 243, 56 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 45 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 366, 295, 33 

§ 46 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 364, 297, 33 

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 52 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw Y § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw AC § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 422, 222, 46 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 528, 48, 115 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

meer dan 76 

leden: 

§§ 13 (2e deel), 25 (2e deel), 31 (2e deel), 43, 45 (2e deel), 46 (2e deel) 
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Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 76 

leden: 

overw AC, §§ 9, 43 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

meer dan 76 leden: 

overw A 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en verband houdt met patriarchaal ingestelde 

samenlevingen" 

2e deel deze woorden 

 
overw Y 

1e deel "overwegende dat noch alle nationale en regionale parlementen, noch alle lokale en 

regionale overheden beschikken over specifieke structuren en interne regels om de 

juiste kanalen te creëren voor het veilig en vertrouwelijk indienen en behandelen van 

klachten over intimidatie;" 

2e deel "overwegende dat een opleiding op het gebied van seksuele en psychologische 

intimidatie verplicht zou moeten zijn voor al het personeel en alle leden van 

parlementen, met inbegrip van het Europees Parlement;" 

 
§ 2 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: " die verband houdt met patriarchale 

machtsstructuren" 

2e deel deze woorden 

 
§ 13 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "wetgevings" 

2e deel dit woord 

 
§ 25 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "wettelijk" en "op alle niveau’s" 

2e deel deze woorden 

 
§ 29 

1e deel "roept de lidstaten op maatregelen te nemen om geweld en intimidatie op het werk te 

voorkomen en te bestrijden middels beleid dat voorziet in preventiemaatregelen, 

doeltreffende, transparante en vertrouwelijke procedures voor de behandeling van 

klachten, strenge en ontradende sancties voor daders, uitgebreide voorlichting en 

opleidingscursussen, teneinde ervoor te zorgen dat werknemers het beleid en de 

procedures begrijpen en bedrijven te helpen bij het opstellen van actieplannen om al 

deze maatregelen in te voeren;" 

2e deel "benadrukt dat deze maatregelen niet in bestaande structuren dienen te worden 

opgenomen als deze structuren al over ingebouwde genderbarrières beschikken;" 

 
§ 31 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verplichte" en "benadrukt dat doeltreffende 

opleidingen interactief moeten zijn, op continue basis moeten worden aangeboden, 

moeten worden afgestemd op de specifieke werkplek en door externe deskundigen 

moeten worden gegeven;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 37 

1e deel "roept op tot de snelle goedkeuring van de herziene richtlijn schriftelijke 

verklaringen (Richtlijn 91/533/EEG van de Raad);" 



 

P8_PV(2018)09-11(VOT)_NL.docx 11 PE 628.012 

2e deel "herhaalt zijn verzoek om een richtlijn betreffende behoorlijke 

arbeidsomstandigheden, waarin maatregelen moeten worden opgenomen om 

pesterijen en seksuele intimidatie op de werkplek te bestrijden;" 

 
§ 45 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "verplichte" 

2e deel dit woord 

 
§ 46 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "verplichte" 

2e deel dit woord 

 
§ 51 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en patriarchale machtsverhoudingen"  

2e deel deze woorden 

 
§ 52 

1e deel "benadrukt dat onderwijs op het gebied van gendergelijkheid op elk niveau een 

fundamenteel instrument is om deze vormen van wangedrag te voorkomen en uit te 

roeien, een mentaliteitsverandering teweeg te brengen en de culturele tolerantie 

jegens seksisme en seksuele intimidatie te verminderen;" 

2e deel "benadrukt dat het noodzakelijk is onderwijsprogramma's en debatten op dit gebied 

in te voeren op scholen; is van mening dat deze programma's en debatten, die 

kunnen worden ontwikkeld in samenwerking met relevante ngo's en 

gelijkheidsorganen, indien dit noodzakelijk en passend is informatie en discussies 

moeten bevatten over de preventie van en maatregelen tegen seksuele intimidatie, 

teneinde bewustzijn te creëren omtrent de rechten van slachtoffers en te wijzen op 

het verband met de objectivering van vrouwen;" 

 
§ 53 

1e deel "verzoekt de lidstaten bewustmakingscampagnes op middelbare scholen aan te 

moedigen en het fenomeen van cyberpesten op te nemen in de 

onderwijsprogramma's van scholen en universiteiten;" 

2e deel "verzoekt met name om de voortzetting van de succesvolle campagne "Delete 

Cyberbullying" en het initiatief "Safer Internet", teneinde pesterijen en seksuele 

intimidatie te bestrijden en jongeren als toekomstige burgers van de EU meer te doen 

stilstaan bij de noodzaak van een gelijkere behandeling van vrouwen en mannen en 

respect voor vrouwen;" 
 

 

15. Taalgelijkheid in het digitale tijdperk 

Verslag: Jill Evans (A8-0228/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 592, 45, 44 
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16. Transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in 

ontwikkelingslanden: bossen 

Verslag: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 367, 317, 9 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 380, 237, 73 

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 379, 306, 10 

2/HS + 584, 103, 5 

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 376, 314, 7 

3 +  

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 64 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 389, 301, 3 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 66 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 76 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 77 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 382, 302, 7 

§ 80 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 312, 334, 46 

§ 88 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 377, 306, 13 

§ 91 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 647, 33, 9 

2/HS + 368, 298, 22 

3/AN + 366, 307, 19 

§ 92 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 650, 36, 9 

2/HS + 361, 295, 32 

§ 95 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 372, 309, 11 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 354, 53, 266 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: §§ 54, 56 (2e deel), 91, 92 
 

Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 76 

leden: 

§§ 18, 44 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

meer dan 76 leden: 

§ 11 

1e deel "merkt op dat de luchtvaartsector sterk steunt op koolstofcompensatie, waaronder op 

het gebied van bossen; benadrukt echter dat boskoolstofcompensatie op ernstige 

kritiek stuit, aangezien deze moeilijk te meten is en onmogelijk te garanderen is;" 

2e deel "is van mening dat de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil 

Aviation Organisation, ICAO) boskoolstofcompensatie moet uitsluiten van de 

koolstofcompensatie- en -verminderingsregeling voor de internationale luchtvaart 

(CORSIA);" 

 
§ 42 

1e deel "verzoekt de Commissie de vrijwillige richtsnoeren van de FAO voor verantwoord 

beheer van bodemgebruik bindend te maken voor het plan voor externe 

investeringen;" 

2e deel "benadrukt dat voor de naleving van deze VGGT effectief onafhankelijk toezicht en 

handhaving noodzakelijk is, met inbegrip van passende geschillenbeslechting en 

klachtenmechanismen; dringt erop aan dat normen over grondbezit in de opzet van 

projecten, het toezicht en de jaarlijkse verslaggeving worden opgenomen"  

3e deel "en bindend worden voor al het met officiële ontwikkelingshulp (official 

development assistance, ODA) gefinancierde externe optreden van de EU;" 

 
§ 54 

1e deel "vraagt de EU verplichte eisen voor de financiële sector in te voeren om grondige 

due diligence uit te voeren bij de beoordeling van de financiële en niet-financiële 

ecologische, sociale en bestuurlijke risico's;" 

2e deel "verzoekt ook om openbaarmaking van het due-diligenceproces, ten minste middels 

de jaarlijkse verslaggeving van investeerders;" 

 
§ 56 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verplichte" en "zorgvuldigheidseisen opleggen aan 

zowel toeleveranciers als verwerkende bedrijven in toeleveringsketens van voor 

bossen risicovolle grondstoffen;" 

2e deel "verplichte" 

3e deel "zorgvuldigheidseisen opleggen aan zowel toeleveranciers als verwerkende 

bedrijven in toeleveringsketens van voor bossen risicovolle grondstoffen;" 

 
§ 58 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "een soortgelijk en bindend regelgevingskader op 

internationaal niveau te bevorderen en"  

2e deel deze woorden 

 
§ 64 
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1e deel "ziet in dat de bestaande certificeringsregelingen voor palmolie weliswaar een 

positief effect hebben, maar stelt met spijt vast dat Rondetafelconferentie over 

duurzame palmolie (Round Table on Sustainable Palm Oil, RSPO), Indonesische 

Duurzame Palmolie (Indonesian Sustainable Palm Oil, ISPO), Maleisië Duurzame 

Palmolie (Malaysia Sustainable Palm Oil, MSPO) en alle andere belangrijke erkende 

certificeringsregelingen er niet in slagen hun leden daadwerkelijk te verbieden om 

regenwoud of veengronden te converteren naar palmplantages; is daarom van 

mening dat deze belangrijkste certificeringsregelingen ontoereikend zijn om de 

broeikasgassen die worden uitgestoten bij de aanleg en exploitatie van de plantages 

daadwerkelijk te beperken, waardoor zij massale bos- en veenbranden niet hebben 

kunnen voorkomen; verzoekt de Commissie te zorgen voor onafhankelijke controles 

en onafhankelijk toezicht op deze certificeringsregelingen, teneinde te waarborgen 

dat de palmolie die op de EU-markt wordt gebracht, voldoet aan alle noodzakelijke 

normen en duurzaam is;" 

2e deel "merkt op dat met betrekking tot de kwestie van duurzaamheid in de palmoliesector 

vrijwillige maatregelen en beleidslijnen alleen niet volstaan, maar dat er voor 

palmoliebedrijven ook bindende regels en een verplichte certificeringsregeling 

moeten gelden;" 

 
§ 66 

1e deel "verzoekt de Commissie en alle lidstaten die dit nog niet hebben gedaan, met klem 

zich in te zetten voor de totstandbrenging van een verbintenis voor de hele EU om 

uiterlijk in 2020 uitsluitend nog gecertificeerd duurzame palmolie in te kopen, onder 

meer door de Verklaring van Amsterdam "Towards Eliminating Deforestation from 

Agricultural Commodity Chains with European Countries" te ondertekenen," 

2e deel "alsmede voor de totstandbrenging van een engagement van de sector, onder meer 

door de Verklaring van Amsterdam "In Support of a Fully Sustainable Palm Oil 

Supply Chain by 2020" te ondertekenen en toe te passen;" 

 
§ 76 

1e deel verzoekt de EU om steun voor initiatieven waarmee bosrijke ontwikkelingslanden 

een tegenwicht willen bieden aan de ongebreidelde uitbreiding van land- en 

mijnbouwactiviteiten, die een negatieve weerslag hebben gehad op het bosbeheer en 

de bestaansmiddelen en culturele integriteit van inheemse volkeren, en die de sociale 

stabiliteit nadelig beïnvloeden;" 

2e deel "en de voedselsoevereiniteit van boeren" 

 
§ 77 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "dat overheidsfinanciering, inclusief klimaat- en 

ontwikkelingsfinanciering, niet mag worden aangewend ter ondersteuning van de 

uitbreiding van landbouw, industriële houtkap, mijnbouw, winning van hulpbronnen 

of ontwikkeling van infrastructuur in intacte bosgebieden" 

2e deel deze woorden 

 
§ 80 

1e deel "benadrukt dat de strijd tegen de illegale internationale handel gecoördineerde, 

inclusieve acties vereist om een halt toe te roepen aan de vernietiging, ontbossing, 

illegale houtkap, fraude, moorden en de vraag naar bosproducten en wilde dieren;" 

2e deel "roept op tot de oprichting van een internationaal korps van functionarissen voor het 

waarborgen van de veiligheid van zones van beschermde gebieden;" 

 
§ 88 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "verplichte" 

2e deel dit woord 
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§ 91 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "bindende en afdwingbare" en "een op sancties 

gebaseerd mechanisme en" 

2e deel "bindende en afdwingbare" 

3e deel "een op sancties gebaseerd mechanisme en" 

 
§ 92 

1e deel "verzoekt de Commissie ambitieuze, voor bossen specifieke bepalingen in alle 

handels- en investeringsovereenkomsten van de EU op te nemen;" 

2e deel "benadrukt dat deze bepalingen bindend moeten zijn en moeten kunnen worden 

afgedwongen door middel van doeltreffende monitoring- en sanctiemechanismen die 

individuele personen en gemeenschappen, zij het in dan wel buiten de EU, in staat 

stellen verhaal te halen;" 

 
§ 95 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "inclusief het mogelijke opzetten van een 

klachtenmechanismen om te waarborgen dat klachten van belanghebbende partijen 

naar behoren in aanmerking worden genomen;" 

2e deel deze woorden 
 

 


