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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ 

Значения на съкращенията и символите 

+ приема се 

- отхвърля се 

↓ отпада 

О оттегля се 

ПГ (..., ..., ...) поименно гласуване („за”, „против”, въздържали се) 

ЕГ ( ..., ..., ...) електронно гласуване („за”, „против”, въздържали се) 

разд. разделно гласуване 

поотд. гласуване поотделно 

изм. изменение 

КИ компромисно изменение 

СЧ съответстваща част 

з изменение относно заличаване 

= идентични изменения 

§ параграф 

чл. член 

съобр. съображение 

ПР предложение за резолюция 

ОПР общо предложение за резолюция 

ТГ тайно гласуване 
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1. Еквивалентност на полските инспекции ***I 

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

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

единно гласуване ПГ + 543, 75, 45 

 

 

2. Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на 

специалния режим за малки предприятия * 

Доклад: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

единно гласуване ПГ + 618, 40, 24 

 

 

3. Решение за изпълнение за въвеждане на мерки за контрол по отношение на 

новите психоактивни вещества циклопропилфентанил и 

метоксиацетилфентанил * 

Доклад: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

единно гласуване ПГ + 635, 11, 37 

 

 

4. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за 

оказване на помощ на България, Гърция, Литва и Полша 

Доклад: Януш Левандовски (A8-0272/2018) (необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП 
+ 3/5 от изразения вот) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

единно гласуване ПГ + 652, 26, 4 
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5. Проект на коригиращ бюджет № 4/2018: мобилизиране на средства от фонд 

„Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на 

България, Гърция, Литва и Полша 

Доклад: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

единно гласуване ПГ + 654, 26, 3 

 

 

6. Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

единно гласуване ПГ + 565, 51, 65 

 

 

7. Специфични мерки за Гърция 

Доклад: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

единно гласуване ПГ + 591, 71, 19 

 

 

8. Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се 

от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост 

Доклад: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

единно гласуване ПГ + 626, 31, 26 
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9. Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора 

на финансовите услуги 

Доклад: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

единно гласуване ПГ + 564, 71, 49 

 

10. Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС 

Доклад: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

единно гласуване ПГ + 594, 58, 35 

 

11. Европейски корпус за солидарност ***I 

Доклад: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията 

Предложение за 

отхвърляне на 

предложението на 

Комисията 

178 EFDD ПГ - 112, 539, 34 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

175 комисия ПГ + 519, 132, 32 

Обща декларация 176 комисия  +  

Декларация на 

Комисията 

177 комисия  +  

Проект на законодателен акт  

Целият текст 175СЧ комисия  ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване „ан блок“ 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

комисия  ↓  

член 2, § 1, точка 4 60 комисия  ↓  

180 EFDD ПГ ↓  

175СЧ комисия  ↓  

член 2, § 1, точка 6 62 комисия  ↓  

175СЧ комисия  ↓  

181 EFDD ПГ ↓  

член 3, § 1 73 комисия  ↓  

175СЧ комисия  ↓  

182 EFDD  ↓  

член 13, § 1 122 комисия  ↓  

183 EFDD ПГ ↓  

175СЧ комисия  ↓  

член 14, § 1 128 комисия  ↓  

175СЧ комисия  ↓  

184 EFDD  ↓  

съображение 8 175СЧ комисия  ↓  

15 комисия  ↓  

179 EFDD  ↓  

гласуване: предложение на Комисията ПГ ↓  
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Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 178, 180, 181, 183 
 

 

12. Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща 

цел ***I 

Доклад: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията 

Предложение за 

отхвърляне на 

предложението на 

Комисията 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

ПГ - 123, 538, 30 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

19 комисия ПГ + 489, 170, 32 

Обща декларация 21 комисия  +  

Декларация на 

Комисията 

20 комисия  +  

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 22 

ENF: изменение 23 
 

 

13. Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 

2020“ * 

Доклад: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване „ан блок“ 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

комисия  +  

Изменения, внесени 5 комисия ПГ + 584, 92, 15 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

от водещата комисия 

- гласуване 

поотделно 

35з комисия поотд. -  

член 3, § 1 40 Verts/ALE ПГ - 207, 476, 10 

18 комисия ПГ + 485, 192, 18 

член 3, § 2, буква д 41з Verts/ALE  -  

член 3, § 2, буква е 42з Verts/ALE  -  

член 4, § 1, алинея 1, 

уводна част 

43 Verts/ALE  -  

член 4, § 1, алинея 1, 

буква а 

44з Verts/ALE ПГ - 121, 536, 34 

Приложение I,  

алинея 4 

45 Verts/ALE ЕГ - 126, 554, 12 

Приложение І, 

алинея 6, буква д 

46з Verts/ALE ПГ - 116, 551, 26 

Приложение І, 

алинея 6, буква е 

47з Verts/ALE  -  

Приложение І, 

алинея 6, буква и 

48з Verts/ALE ПГ - 135, 536, 25 

Приложение I – 

алинея 9 – буква д – 

алинея 3 

49з Verts/ALE ПГ - 125, 537, 30 

съображение 1 37 Verts/ALE  -  

след съображение 1 38 Verts/ALE ПГ - 300, 369, 22 

съображение 2 39 Verts/ALE ПГ - 209, 465, 20 

след съображение 4 50 ECR ПГ - 161, 506, 27 

съображение 10 § оригинален 

текст 

ПГ + 529, 121, 40 

съображение 11 6 комисия ЕГ + 536, 144, 14 

§ оригинален 

текст 

ПГ ↓  

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 530, 132, 34 
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Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 и съображения 10, 11 от 

предложението на Комисията 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: изменение 35 
 

 

14. Мерки за борба с психичния тормоз и сексуалния тормоз и за тяхното 

предотвратяване на работното място, на обществените места и в рамките на 

политическия живот в ЕС 

Доклад: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 357, 319, 14 

§ 9 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 350, 279, 62 

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ - 293, 382, 16 

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 357, 320, 15 

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 348, 321, 25 

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 334, 317, 40 

§ 37 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ЕГ - 304, 373, 18 

§ 43 § оригинален 

текст 

ПГ + 392, 243, 56 

§ 45 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 366, 295, 33 

§ 46 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 364, 297, 33 

§ 51 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 52 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 53 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение А § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Ш § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение АВ § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 422, 222, 46 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 528, 48, 115 
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Искания за поименно гласуване 

повече от 76 

членове на ЕП 

§§ 13 (2-ра част), 25 (2-ра част), 31 (2-ра част), 43, 45 (2-ра част), 46 (2-ра част) 

 

Искания за  гласуване поотделно 

повече от 76 

членове на ЕП 

съображение АВ, §§ 9, 43 

 

Искания за разделно гласуване 

повече от 76 членове на ЕП 

съображение А 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и е свързано с патриархалното 

общество“ 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Ш 

1-ва част: „като има предвид, че нито всички национални и регионални парламенти, нито 

всички общински управи притежават специфични структури и вътрешни 

правила, които да установяват подходящи канали за гарантиране на сигурно, 

конфиденциално внасяне и разглеждане на жалби за тормоз;“ 

2-ра част: „като има предвид, че обучението относно сексуалния и психологическия 

тормоз следва да бъде задължително за целия персонал и за членовете на 

Парламента, включително Европейския парламент;“ 

 
§ 2 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „свързано с патриархални властови 

структури“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 13 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата: „законодателно“ 

2-ра част: тази дума 

 
§ 25 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „правна“ и „на всички равнища“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 29 

1-ва част: „призовава държавите членки да въведат мерки за превенция и борба с 

насилието и тормоза на работното място чрез политики, които определят мерки 

за превенция, ефективни, прозрачни и конфиденциални процедури за 

разглеждане на жалбите, строги и възпиращи санкции за извършителите, 

информация и курсове на обучение, за да се гарантира, че работниците 

разбират политиките и процедурите и за да се подкрепят дружествата при 

изработването на планове за действие за изпълнението на всички тези мерки;“ 

2-ра част: „подчертава, че посочените мерки не следва да бъдат включвани в 

съществуващите структури, ако във въпросните структури вече са вградени 

бариери по отношение на равенството между половете;“ 

 
§ 31 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „задължителни“ и „подчертава, че 

ефективното обучение следва да е интерактивно, продължаващо, адаптирано 

спрямо съответното работно място и водено от външни експерти;“ 

2-ра част: тези думи 
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§ 37 

1-ва част: „призовава за бързото приемане на преразгледаната Директива относно 

писмената декларация Директива 91/533/ЕИО на Съвета);“ 

2-ра част: „припомня своя призив за директива относно достойните условия на труд, 

която следва да обхваща мерки за борба срещу психическия и сексуалния 

тормоз на работното място;“ 

 
§ 45 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата: „задължително“ 

2-ра част: тази дума 

 
§ 46 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата: „задължително“ 

2-ра част: тази дума 

 
§ 51 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „за патриархалните властови 

отношения“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 52 

1-ва част: „подчертава, че образованието по въпросите на равенството между половете на 

всички равнища е основен инструмент за преодоляване и изкореняване на тези 

форми на неправомерно поведение, чрез промяна на нагласите и намаляване на 

културната толерантност към сексизма и сексуалния тормоз;“ 

2-ра част: „подчертава нуждата от въвеждане в училищата на образователни програми и 

дебати по тази тема; отбелязва, че, в сътрудничество със съответните НПО и 

органи за равно третиране, тези програми и дебати следва да включват, когато 

това е необходимо и целесъобразно, информация и разисквания относно 

превенцията и мерките срещу сексуалния тормоз, за да се повишава 

осведомеността относно правата на жертвите и за да се припомня връзката на 

сексуалния тормоз с опредметяването на жените;“ 

 
§ 53 

1-ва част: „призовава държавите членки да насърчават кампаниите за повишаване на 

осведомеността в средните училища и да включват въпроса за кибертормоза в 

учебните програми в училищата и университетите;“ 

2-ра част: „по-специално призовава за успешното продължаване на кампанията за 

премахване на тормоза в киберпространството и на инициативата „По-

безопасен интернет“, за да се противодейства на тормоза и сексуалния тормоз, 

за да се помага на младите хора, които са бъдещите граждани на ЕС, да 

разберат необходимостта от сближаване на въпросите, свързани с равенството 

между половете, и да зачитат жените;“ 
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15. Равенство на езиците в ерата на цифровите технологии 

Доклад: Jill Evans (A8-0228/2018) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 592, 45, 44 

 

 

16. Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се 

страни: случаят с горите 

Доклад: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 367, 317, 9 

§ 18 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 380, 237, 73 

§ 42 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 54 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 379, 306, 10 

2/ПГ + 584, 103, 5 

§ 56 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 376, 314, 7 

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 58 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 64 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 389, 301, 3 

§ 66 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 76 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 77 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 382, 302, 7 

§ 80 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 312, 334, 46 

§ 88 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 377, 306, 13 

§ 91 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 647, 33, 9 

2/ПГ + 368, 298, 22 

3/ПГ + 366, 307, 19 

§ 92 § оригинален разд.   
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текст 
1/ПГ + 650, 36, 9 

2/ПГ + 361, 295, 32 

§ 95 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 372, 309, 11 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 354, 53, 266 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: §§ 54, 56 (2-ра част), 91, 92 
 

Искания за  гласуване поотделно 

повече от 76 

членове на ЕП 

§§ 18, 44 

 

Искания за разделно гласуване 

повече от 76 членове на ЕП 

§ 11 

1-ва част: „отбелязва, че авиационната промишленост разчита в голяма степен на 

компенсационните замени на въглерод, включително горите; подчертава при 

все това, че компенсационните замени на горите са обект на сериозни критики, 

тъй като те са трудни за измерване и е невъзможно да бъдат гарантирани;“ 

2-ра част: „счита, че Международната организация за гражданско въздухоплаване 

(ИКАО) следва да изключи горите от обхвата на схемата за компенсиране и 

намаляване на емисиите на парникови газове за международното 

въздухоплаване (CORSIA);“ 

 
§ 42 

1-ва част: „призовава Комисията да направи Доброволните насоки на ФАОО 

задължителни за Плана за външни инвестиции;“ 

2-ра част: „подчертава, че спазването на Доброволните насоки изисква наличието на 

ефективен и независим мониторинг и правоприлагане, включително подходящ 

механизъм за разрешаване на спорове и механизми за подаване на жалби; 

настоява стандартите за собственост върху земя да бъдат включени в проекта, 

мониторинга и годишното докладване“ 

3-та част: „и да стават задължителни за всички външни дейности на ЕС, финансирани 

чрез официална помощ за развитие (ОПР);“ 

 
§ 54 

1-ва част: „призовава ЕС да въведе задължителни изисквания за финансовия сектор да 

предприема задълбочена надлежна проверка, когато се оценяват финансовите и 

нефинансовите екологични, социални и управленски рискове;“ 

2-ра част: „също така призовава за публично оповестяване на процеса на надлежна 

проверка чрез минимално изискване за ежегодно отчитане на инвеститорите;“ 

 
§ 56 
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1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „наложи задължения за извършване на 

надлежна проверка за операторите както нагоре, така и надолу по веригата на 

доставки на стоки, които създават риск за горите;“ 

2-ра част: „задължителни“ 

3-та част: „наложи задължения за извършване на надлежна проверка за операторите 

както нагоре, така и надолу по веригата на доставки на стоки, които създават 

риск за горите;“ 

 
§ 58 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „да насърчава подобна обвързваща 

регулаторна рамка на международно равнище и“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 64 

1-ва част: „във връзка с палмовото масло признава положителния принос на 

съществуващите схеми за сертифициране, но със съжаление отбелязва, че 

Round Table on Sustainable Palm Oil (Кръглата маса за устойчиво производство 

на палмово масло) (RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil (Устойчиво 

производство на палмово масло в Индонезия) (ISPO), Malaysia Sustainable Palm 

Oil (Устойчиво производство на палмово масло в Малайзия) (MSPO) и всички 

други признати основни схеми за сертифициране не забраняват ефективно на 

своите членове да преобразуват тропически гори или торфища в насаждения с 

маслодайни палми; следователно счита, че тези основни схеми за 

сертифициране не успяват ефективно да намалят емисиите на парникови газове 

в процеса на създаване и експлоатация на насажденията и вследствие на това 

не успяват да предотвратят мащабните пожари в тропическите гори и 

торфищата; призовава Комисията да осигури извършването на независим одит 

и наблюдение на тези схеми за сертифициране, така че да се гарантира, че 

палмовото масло, пускано на пазара на ЕС, е в съответствие с всички 

необходими стандарти и е с устойчив произход;“ 

2-ра част: „отбелязва, че въпросът за устойчивостта в сектора на производство на 

палмово масло не може да бъде разрешен само чрез доброволни мерки и 

политики, а че дружествата, произвеждащи палмово масло, също следва да 

бъдат обвързани със задължителни правила и задължителна схема за 

сертифициране;“ 

 
§ 66 

1-ва част: „настоятелно призовава Комисията и държавите членки, които все още не са 

сторили това, да работят за поемането на ангажимент на равнището на целия 

ЕС за снабдяване само палмово масло със сертифицирано устойчиво 

производство до 2020 г., наред с друго чрез подписване и прилагане на 

Декларацията от Амстердам „Към премахване на обезлесяването от 

селскостопанските продуктови вериги в европейските държави“,“ 

2-ра част: „както и да работят за поемането на ангажимент към сектора, наред с друго 

чрез подписване и прилагане на Декларацията от Амстердам „В подкрепа на 

напълно устойчива верига на доставки на палмово масло до 2020 г.“;“ 

 
§ 76 

1-ва част: „призовава ЕС да подкрепя инициативите на развиващи се държави, богати на 

гори, насочени към компенсиране на неограниченото разрастване на 

селскостопански практики и миннодобивни дейности, които оказват 

неблагоприятно въздействие върху управлението на горите и поминъка и 

културната цялост на коренното население и водят до пагубни последствия за 

социалната стабилност“  
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2-ра част: „и независимостта на земеделските производители на храни;“ 

 
§ 77 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „че не следва да се използва публично 

финансиране, произтичащо от финансирането в областта на климата и 

сътрудничеството за развитие, за да се подкрепят разширяването на селското 

стопанство, индустриално организираният дърводобив, минното дело, 

извличането на ресурси или развитието на инфраструктура в невредими горски 

масиви,“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 80 

1-ва част: „подчертава, че борбата с незаконната международна търговия изисква 

съгласувани и приобщаващи действия за спиране на унищожаването, 

обезлесяването и незаконното изсичане, борба с измамите и клането на 

животни, както и намаляване на търсенето на горски продукти и диви 

животни;“ 

2-ра част: „призовава за създаване на международни полицейски сили, които да 

охраняват защитените зони;“ 

 
§ 88 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата: „задължителни“ 

2-ра част: тази дума 

 
§ 91 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „задължителни и изпълними“ и 

„механизъм за налагането на санкции и на“ 

2-ра част: „задължителни и изпълними“ 

3-та част: „механизъм за налагането на санкции и на“ 

 
§ 92 

1-ва част: „призовава Комисията да включи амбициозни специфични за горите 

разпоредби във всички търговски и инвестиционни споразумения на ЕС; “ 

2-ра част: „подчертава, че тези разпоредби следва да бъдат задължителни и да подлежат 

на принудително изпълнение посредством ефективни механизми за 

мониторинг и санкции, които позволяват на лицата и общностите, намиращи се 

извън или в рамките на ЕС, да търсят правна защита;“ 

 
§ 95 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „включително възможността за 

създаване на механизъм за подаване на жалби, за да се гарантира, че жалбите 

на заинтересованите страни ще бъдат надлежно взети под внимание;“ 

2-ра част: тези думи 
 

 


