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EURÓPSKA SUSEDSKÁ POLITIKA

Európska susedská politika (ESP) sa vzťahuje na Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan,
Bielorusko, Egypt, Gruzínsko, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbyu, Maroko,
Moldavsko, Palestínu, Sýriu, Tunisko a Ukrajinu. Jej cieľom je posilniť prosperitu,
stabilitu a bezpečnosť všetkých. Je založená na demokracii, právnom štáte
a rešpektovaní ľudských práv a predstavuje bilaterálnu politiku medzi EÚ a každou
z partnerských krajín s iniciatívami v oblasti regionálnej spolupráce, a to Východné
partnerstvo a Únia pre Stredozemie[1].

PRÁVNY ZÁKLAD

— Článok 8 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ).

— Hlava V ZEÚ (vonkajšia činnosť).

— Články 206 a 207 (obchod) a 216 až 219 (medzinárodné dohody) Zmluvy
o fungovaní Európskej únie.

VŠEOBECNÉ CIELE

Prostredníctvom ESP ponúka EÚ susedným krajinám privilegovaný vzťah založený
na spoločnom záväzku k rovnakým hodnotám (demokracia a ľudské práva, právny
štát, dobrá správa verejných vecí, zásady trhového hospodárstva a udržateľný rozvoj).
Súčasťou ESP je aj politická koordinácia a hlbšia hospodárska integrácia, zvýšená
mobilita a kontakty medzi obyvateľmi. Hĺbka tohto vzťahu závisí od toho, do akej
miery sú tieto hodnoty spoločné pre obe strany. ESP je oddelená od procesu
rozširovania EÚ, ale vopred neurčuje možný vývoj vzťahov medzi susednými krajinami
a Úniou v budúcnosti. V roku 2011 EÚ preskúmala ESP a v reakcii na vývoj
v arabských krajinách posilnila jej zameranie na podporu skutočnej a udržateľnej
demokracie a inkluzívneho hospodárskeho rozvoja. Znakom skutočnej a udržateľnej
demokracie sú predovšetkým slobodné a spravodlivé voľby, úsilie v boji proti korupcii,
nezávislé súdnictvo, demokratická kontrola ozbrojených síl a sloboda vyjadrovania,
zhromažďovania a združovania. EÚ zdôraznila aj úlohu, ktorú v tomto demokratickom
procese zohráva občianska spoločnosť, a zaviedla zásadu „viac za viac“, na základe
ktorej EÚ upevňuje partnerstvo s tými susediacimi krajinami, ktoré dosiahnu väčší
pokrok v demokratických reformách. V marci 2015 Komisia a Európska služba
pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) začali konzultačný proces v súvislosti s novým

[1]Viac informácií o bilaterálnych vzťahoch medzi EÚ a krajinami Východného partnerstva a Únie pre Stredozemie nájdete
v informačných listoch o uvedených témach (5.5.6, 5.5.7 a 5.5.8).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.5.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.5.7.pdf
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preskúmaním ESP. Jedným z jeho hlavných cieľov bolo prispôsobiť nástroje tejto
politiky tak, aby lepšie zohľadňovali špecifické ambície partnerských krajín. Parlament
v tejto súvislosti prijal 9. júla 2015 uznesenie zdôrazňujúce potrebu strategickejšej,
sústredenejšej, pružnejšej a súdržnejšej ESP. Oznámenie ESVČ a Komisie v tomto
zmysle vychádzajúce z výsledkov konzultácie bolo predložené 11. novembra 2015.
ESVČ a Komisia 18. mája 2017 uverejnili správu o preskúmaní vykonávania ESP.
V správe sa zdôraznil flexibilnejší a citlivejší prístup EÚ, pokiaľ ide o spoluprácu
s jej partnermi v rámci ESP, a efektívnejšie využívanie zdrojov. Parlament prijal
27. marca 2019 uznesenie o situácii po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ
a severnú Afriku (región MENA), v ktorom uznal, že sa upevnili niektoré prvky
demokracie v regióne, ale zároveň požadoval ďalšie hospodárske, demokratické
a sociálne reformy. Dňa 19. júna 2020 Parlament prijal odporúčanie Rade,
Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci
a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020, v ktorom
vyzval na „nepretržité vysielanie impulzu na účinnú spoluprácu, intenzívny dialóg
a úzke partnerstvo v rámci Východného partnerstva“.
Spoločné oznámenie s názvom Obnovené partnerstvo s južným susedstvom: nový
program pre Stredozemie so sprievodným investičným plánom pre krajiny južného
susedstva, ktoré 9. februára 2021 uverejnili Komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a 19. apríla 2021 prijala Európska rada, má
za cieľ stanoviť nový program na obnovenie a posilňovanie strategického partnerstva
medzi EÚ a jej partnermi z južného susedstva.
V spoločnom vyhlásení, ktoré 24. februára 2021 vydali predsedovia všetkých delegácií
Európskeho parlamentu, ktoré sa zameriavajú na krajiny južného susedstva, sa
navrhuje usporiadať samit medzi EÚ a všetkými jej južnými susedmi, na ktorý by
mali byť prizvaní zástupcovia občianskej spoločnosti a národné parlamenty, s cieľom
spoločne vymedziť najlepšie spôsoby vykonávania tohto programu v duchu skutočného
partnerstva a spoločnej zodpovednosti.

NÁSTROJE

ESP nadväzuje na právne dohody, ktoré už boli prijaté medzi EÚ a jej partnermi, t. j.
na dohody o partnerstve a spolupráci a na novšie dohody o pridružení.
Ústredným prvkom ESP sú bilaterálne akčné plány a priority partnerstva, ktoré
spoločne vypracovala EÚ a väčšina partnerských krajín. Uvedené sú v nich programy
politických a hospodárskych reforiem s krátkodobými a strednodobými prioritami (od
troch do piatich rokov). V akčných plánoch ESP a prioritách partnerstva sú zohľadnené
potreby, záujmy a schopnosti EÚ a každej jej partnerskej krajiny. Ich cieľom je vytvoriť
demokratické, sociálne spravodlivé a inkluzívne spoločnosti, podporovať hospodársku
integráciu a zlepšovať pohyb osôb cez hranice.
EÚ podporuje plnenie cieľov ESP prostredníctvom finančnej podpory, ako aj politickej
a technickej spolupráce. Nástroj európskeho susedstva (ENI) bol kľúčovým finančným
nástrojom EÚ pre dvojstrannú spoluprácu v rokoch 2014 – 2020, na ktorý bolo
vyčlenených 15,4 miliardy EUR. Nový Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej
spolupráce – Globálna Európa bude vymedzovať spoluprácu EÚ v období 2021 – 2027.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2_en_act_part1_v9_3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52019IP0318&qid=1666948189774
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52019IP0318&qid=1666948189774
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020IP0167&qid=1666948270106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020IP0167&qid=1666948270106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020IP0167&qid=1666948270106
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
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Prístup tohto nástroja zahŕňa grantové financovanie, ako aj kombinovanie grantov
EÚ s pôžičkami od európskych a medzinárodných finančných inštitúcií. Z celkových
prostriedkov tohto nového nástroja vo výške 79,5 miliardy EUR v bežných cenách
sa bude financovať spolupráca EÚ s krajinami v susedstve EÚ a ďalšími krajinami
v Afrike, Ázii, Amerike, Tichomorí a Karibiku. Okrem zamerania na udržateľný rozvoj
bude nástroj Globálna Európa presadzovať kľúčové tematické aspekty vonkajšej
politiky EÚ vrátane programov na podporu ľudských práv, demokracie a občianskej
spoločnosti. Finančné prostriedky z tohto nástroja sa využijú aj na riešenie globálnych
výziev vrátane zmeny klímy, migrácie, mieru a stability, ako aj na spoluprácu so
strategickými partnermi a podporu vlastných iniciatív EÚ v oblasti zahraničnej politiky.
Parlament po dva a pol roka trvajúcich rokovaniach definitívne schválil vytvorenie
nového nástroja Globálna Európa 9. júna 2021. Parlament si zabezpečil väčšie
zapojenie do vymedzovania hlavných strategických cieľov nástroja, ako aj posilnenú
úlohu pri kontrole vykonávania nástroja prostredníctvom geopolitického dialógu na
vysokej úrovni s Komisiou.
Okrem toho boli v rámci ESP vytvorené nástroje na presadzovanie prístupu na trh,
najmä prostredníctvom rokovaní o prehĺbených a komplexných dohodách o voľnom
obchode, ako aj na posilnenie mobility a riadenie migrácie. Niektorým partnerom tak
boli ponúknuté a boli s nimi uzatvorené partnerstvá v oblasti mobility a zjednodušenie
a/alebo liberalizácia vízového režimu, pričom v roku 2016 sa zaviedol osobitný finančný
nástroj – nástroj partnerstva v oblasti mobility. V južnom regióne sa z Núdzového
trustového fondu EÚ pre Afriku, konkrétne jeho časti pre Severnú Afriku, financujú
rôzne regionálne a dvojstranné iniciatívy v oblasti migrácie a mobility.
Hoci je ESP koncipovaná ako súbor nástrojov spoločnej politiky, Únii zároveň umožňuje
prispôsobovať a diferencovať svoje politiky podľa osobitostí každého z partnerov.

REGIONÁLNE ROZMERY

A. Východné partnerstvo
Východné partnerstvo bolo založené s cieľom zintenzívniť vzťahy EÚ s väčšinou
jej východných susedov: Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom,
Moldavskom a Ukrajinou. Východné partnerstvo, ktoré vychádza z ESP, bolo
odsúhlasené v roku 2008 a začalo sa vykonávať v roku 2009.
1. Ciele
Hlavným cieľom Východného partnerstva je zrýchliť proces politického pridružovania
a prehĺbiť hospodársku integráciu medzi EÚ a jej východnými susedmi. Úroveň
integrácie a spolupráce je odrazom úsilia každej partnerskej krajiny dodržiavať
európske hodnoty, normy a štruktúry a tiež odrazom jej pokroku v tejto oblasti. Cieľom
Východného partnerstva je presadzovať demokraciu a dobrú správu verejných vecí,
upevňovať energetickú bezpečnosť, podnecovať sektorové reformy (vrátane ochrany
životného prostredia), podnecovať vzájomné kontakty medzi obyvateľmi, podporovať
hospodársky a sociálny rozvoj a poskytovať dodatočné financovanie na projekty
v záujme znižovania sociálno-ekonomických nerovnováh a zvyšovania stability[2].

[2]Viac informácií nájdete na webovej stránke ESVČ v sekcii venovanej Východnému partnerstvu.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration/mobility-partnership-facility_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north-africa_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north-africa_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eastern-partnership_en
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2. Štruktúry
Samity Východného partnerstva sa konajú každý druhý rok za účasti hláv štátov alebo
predsedov vlád členských štátov EÚ a partnerských krajín a zástupcov Parlamentu,
Komisie a ESVČ.
Začali sa vykonávať aj hlavné iniciatívy, medzi ktoré patria: program integrovaného
riadenia hraníc, nástroj pre malé a stredné podniky, regionálne trhy s elektrickou
energiou a úsilie zlepšiť energetickú efektívnosť, zvýšiť využívanie obnoviteľných
zdrojov energie, podporovať dobrú správu v oblasti životného prostredia a predchádzať
prírodným a človekom spôsobeným katastrofám, byť na ne pripravený a reagovať na
ne.
Keďže rok 2019 bol 10. výročím Východného partnerstva, Komisia uskutočnila
rozsiahle a komplexné konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami s cieľom
vymedziť budúce priority tejto politiky, a tým zabezpečiť, aby obyvateľom celej Európy
aj naďalej prinášala hmatateľné výhody.
Komisia a VP/PK vydali 18. marca 2020 spoločné oznámenie s názvom Politika
Východného partnerstva po roku 2020: Posilnenie odolnosti – Východné partnerstvo,
ktoré prináša výsledky pre všetkých. V tomto dokumente sa zdôrazňuje päť dlhodobých
politických cieľov budúcej spolupráce:
— partnerstvo, ktoré tvorí: EÚ a partnerské krajiny budú spolupracovať na budovaní

odolných, udržateľných a integrovaných hospodárstiev,

— partnerstvo, ktoré chráni: EÚ a partnerské krajiny obnovia svoj záväzok voči
základným prvkom partnerstva, najmä zodpovedným inštitúciám, právnemu štátu
a bezpečnosti,

— partnerstvo, ktoré ekologizuje: EÚ a partnerské krajiny budú spolupracovať na
zabezpečovaní odolnej a udržateľnej budúcnosti,

— partnerstvo, ktoré spája: EÚ bude ďalej investovať do digitálnej transformácie
partnerských krajín a zameria sa na rozšírenie výhod jednotného digitálneho trhu,

— partnerstvo, ktoré posilňuje: EÚ a partnerské krajiny budú spolupracovať na
vytváraní odolných, spravodlivých a inkluzívnych spoločností.

Tento dokument slúžil ako základ pre diskusie počas videokonferencie vedúcich
predstaviteľov Východného partnerstva 18. júna 2020. V súvislosti s pandémiou
COVID-19 a jej vážnymi sociálno-ekonomickými dôsledkami na celom kontinente
uznali vedúci predstavitelia strategický význam tohto partnerstva a zdôraznili, že
je potrebné pokračovať v budovaní priestoru spoločnej demokracie, prosperity
a stability, ktorý je zakotvený v našich spoločných hodnotách, a to prostredníctvom
medzinárodného poriadku založeného na pravidlách a medzinárodného práva.
Následne boli v júli 2021 oznámené priority Východného partnerstva na obdobie po
roku 2020. Politika Východného partnerstva bude aj naďalej flexibilná a umožní značnú
diferenciáciu, individuálny prístup a posilnenú spoluprácu založenú na stimuloch,
z ktorej budú mať prospech krajiny, ktoré sa najviac zapájajú do reforiem. V tejto
súvislosti bude klásť dôraz na:

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/18/remarks-by-president-charles-michel-after-the-eastern-partnership-leaders-video-conference/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/18/remarks-by-president-charles-michel-after-the-eastern-partnership-leaders-video-conference/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/101173/joint-staff-working-document-recovery-resilience-and-reform-post-2020-eastern-partnership_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/101173/joint-staff-working-document-recovery-resilience-and-reform-post-2020-eastern-partnership_en
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— spoločný prístup pri budovaní odolných, udržateľných a integrovaných
hospodárstiev,

— spoločný prístup pri budovaní zodpovedných inštitúcií, právneho štátu
a bezpečnosti,

— spoločný prístup pri budovaní environmentálnej odolnosti a odolnosti proti zmene
klímy,

— spoločný prístup pri vykonávaní odolnej digitálnej transformácie,

— spoločný prístup pri budovaní odolných, spravodlivých a inkluzívnych spoločností
zohľadňujúcich rodovú rovnosť a

— zastrešujúci cieľ, ktorý posilňuje strategickú komunikáciu.

Parlamentné zhromaždenie Euronest, ktoré bolo zriadené v roku 2011, je parlamentnou
zložkou Východného partnerstva a zodpovedá za konzultácie, dohľad a monitorovanie
v rámci partnerstva. Jeho hlavným cieľom sú stretnutia parlamentov krajín Východného
partnerstva s Európskym parlamentom a posilňovanie medziľudských kontaktov,
podpora aktívnej účasti občianskej spoločnosti a väčšia angažovanosť v rámci
kultúrneho dialógu. Je založené na vzájomných záujmoch a záväzkoch a na zásadách
diferenciácie, spoločného vlastníctva a zodpovednosti. Jednou z jeho úloh je dohliadať
na podporu EÚ určenú krajinám Východného partnerstva a môže tiež vydávať
odporúčania medzivládnym štruktúram Východného partnerstva s cieľom podporiť
hlbšiu politickú a hospodársku integráciu týchto krajín s EÚ. Jeho predsedníctvo
napríklad pri príležitosti konania telekonferencie v júni 2020 vydalo správu, v ktorej
vyzvalo na výhľadovú stratégiu EÚ v oblasti posilnenej spolupráce, bezpečnosti
a hospodárskej odolnosti s východnými partnermi, ktorí sú ochotní pokračovať
v integračnom úsilí EÚ.
Zhromaždenie doteraz usporiadalo deväť riadnych zasadnutí, pričom posledné sa
konalo 19. a 20. apríla 2021 čiastočne na diaľku z dôvodu epidemiologickej
situácie a súvisiacich cestovných obmedzení v Európe. V zhromaždení zasadá
60 poslancov Európskeho parlamentu a 10 poslancov z parlamentu každej partnerskej
krajiny. Keďže Európsky parlament nepovažuje Bieloruské národné zhromaždenie za
demokraticky zvolenú inštitúciu, členmi zhromaždenia Euronest momentálne nie sú
žiadni jeho poslanci. Zástupcovia bieloruských demokratických síl však boli vzhľadom
na mimoriadne okolnosti pozvaní, aby sa zúčastnili na deviatom riadnom zasadnutí.
Parlamentné zhromaždenie Euronest má štyri stále výbory, a to Výbor pre politické
veci, ľudské práva a demokraciu, Výbor pre hospodársku integráciu, aproximáciu
a konvergenciu práva s politikami EÚ, Výbor pre energetickú bezpečnosť a Výbor pre
sociálne veci, zamestnanosť, vzdelávanie, kultúru a občiansku spoločnosť. Zahŕňa tiež
pracovnú skupinu pre rokovací poriadok, pracovnú skupinu pre dohody o pridružení,
pracovnú skupinu pre Bielorusko, ako aj neformálne fórum žien.
Okrem toho fórum občianskej spoločnosti Východného partnerstva[3] vydáva
odporúčania s cieľom „ovplyvňovať inštitúcie EÚ a vlády partnerských krajín
Východného partnerstva“.

[3]Viac informácií o fóre občianskej spoločnosti nájdete na webovej stránke fóra.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
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https://eap-csf.eu/
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B. Únia pre Stredozemie
Úniu pre Stredozemie tvorí 27 členských štátov EÚ, Európska únia a 15 krajín
Stredozemia (Albánsko, Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Egypt, Izrael, Jordánsko,
Libanon, Mauritánia, Čierna Hora, Monako, Maroko, Palestína, Sýria (ktorej členstvo
je pozastavené z dôvodu občianskej vojny), Tunisko a Turecko). Liga arabských štátov
sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach od roku 2008 a Líbya má štatút pozorovateľa.
1. Ciele
Únia pre Stredozemie je medzivládnym partnerstvom a multilaterálnym rámcom
pre politické, hospodárske a sociálne vzťahy medzi EÚ a krajinami z oblasti
južného a východného Stredozemia. Vznikla v roku 2008 na parížskom samite
ako pokračovanie euro-stredozemského partnerstva, známeho aj ako barcelonský
proces. Únia pre Stredozemie sa zameriava na ciele vytýčené v Barcelonskom
vyhlásení (1995), a to na vytvorenie priestoru mieru, stability, bezpečnosti a spoločnej
hospodárskej prosperity pri plnom dodržiavaní demokratických zásad, ľudských práv
a základných slobôd, pričom jej cieľom je zároveň podporovať porozumenie medzi
kultúrami a civilizáciami v euro-stredozemskom regióne.
2. Štruktúry
Úniu pre Stredozemie riadi spolupredsedníctvo, čím sa zdôrazňuje zásada spoločnej
zodpovednosti, ktorá je pre toto zoskupenie charakteristickou. Od roku 2012 prevzala
EÚ severné spolupredsedníctvo a Jordánsko južné spolupredsedníctvo. Hlavným
riadiacim orgánom Únie pre Stredozemie je samit vyšších úradníkov, ktorý dohliada
na činnosť Únie pre Stredozemie a koordinuje ju. Na samite sa schvaľuje aj rozpočet
a pracovný program sekretariátu, pripravujú sa zasadnutia ministrov zahraničných vecí
a ďalších ministrov a vymenúva sa generálny tajomník a šesť jeho zástupcov. Na
samite sa tiež diskutuje o návrhoch projektov, ktoré sa predkladajú sekretariátu na
schválenie a potvrdenie. Úlohou sekretariátu Únie pre Stredozemie je predovšetkým
určovať, spracúvať, podporovať a koordinovať technické projekty v odvetviach,
akými sú napríklad doprava, energetika, vodárenstvo, ochrana životného prostredia,
vyššie vzdelávanie a mobilita, výskum, sociálne otázky, posilňovanie postavenia žien,
zamestnanosť a rozvoj podnikania, ktorými sa podporuje spolupráca a ktoré majú
priamy vplyv na živobytie ľudí žijúcich v krajinách Únie pre Stredozemie. Najväčšou
sumou do rozpočtu sekretariátu Únie pre Stredozemie prispieva EÚ.
Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredozemie nadväzuje na činnosť Euro-
stredozemského parlamentného zhromaždenia a má 280 členov: 132 členov z EÚ
(83 poslancov národných parlamentov EÚ a 49 poslancov Európskeho parlamentu),
osem členov z európskych stredozemských partnerských krajín (Albánsko, Bosna
a Hercegovina, Monako a Čierna Hora), 130 členov z desiatich krajín na južných
a východných brehoch Stredozemného mora (Alžírsko, Egypt, Jordánsko, Izrael,
Libanon, Maroko, Palestína, Sýria (v súčasnosti má pozastavené členstvo), Tunisko
a Turecko) a 10 členov z Mauritánie.
Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredozemie organizuje jedno plenárne
zasadnutie za rok. Naposledy sa konalo 13. a 14. februára 2019 v Štrasburgu. Plenárne
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zasadnutie plánované na rok 2020, ktoré sa malo pôvodne konať 7. a 8. marca v Antalyi
(Turecko), bolo pre pandémiu COVID-19 zrušené.
V rokoch 2020 – 2021 predsedá Parlamentnému zhromaždeniu Únie pre Stredozemie
Európsky parlament.
Parlamentné zhromaždenie prijíma uznesenia alebo odporúčania týkajúce sa všetkých
aspektov euro-stredozemskej spolupráce, ktoré majú vplyv na výkonné orgány
Únie pre Stredozemie, Radu Európskej únie, Európsku komisiu a národné vlády
partnerských krajín.
Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredozemie má päť stálych výborov, pričom
každý pozostáva z 56 členov:
— Výbor pre politické veci, bezpečnosť a ľudské práva,

— Výbor pre hospodárske a finančné veci, sociálne veci a vzdelávanie,

— Výbor pre podporu kvality života, vzťahy medzi občianskymi spoločnosťami
a kultúru,

— Výbor pre energetiku, životné prostredie a vodu,

— Výbor pre práva žien v euro-stredozemských krajinách.

Florian Carmona / Kirsten Jongberg / Christos Trapouzanlis
09/2022
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