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TRÊS VIZINHOS DA PARCERIA
ORIENTAL NO CÁUCASO MERIDIONAL

A política da «Parceria Oriental» da UE, iniciada em 2009, conta com a participação
de seis Estados pós-soviéticos: a Arménia, o Azerbaijão, a Bielorrússia, a Geórgia,
a Moldávia e a Ucrânia. A Parceria foi criada para apoiar os esforços envidados
no contexto das reformas políticas, sociais e económicas nesses países, com o
objetivo de reforçar a democratização e a boa governação, a segurança energética,
a proteção do ambiente e o desenvolvimento económico e social. Todos os países
participantes enviam delegações à Assembleia Parlamentar Euronest (à exceção da
Bielorrússia, cuja participação está suspensa).

Além do trabalho das suas comissões competentes em matéria de assuntos externos e
comércio internacional, o Parlamento Europeu dispõe de uma delegação permanente
para as relações com o Cáucaso Meridional (DSCA), que supervisiona as relações da
UE com os três países do Cáucaso Meridional no quadro da Comissão Parlamentar
de Associação (CPA) UE-Geórgia, da Comissão Parlamentar de Parceria (CPP)
UE-Arménia e da Comissão Parlamentar de Cooperação (CPC) UE-Azerbaijão e
acompanha o trabalho do Representante Especial da UE para o Cáucaso Meridional
e a crise na Geórgia.

GEÓRGIA

O Acordo de Associação UE-Geórgia, que prevê uma zona de comércio livre
abrangente e aprofundado (ZCLAA), entrou em vigor em julho de 2016. A Geórgia
tem desenvolvido esforços consideráveis no sentido de alinhar a sua legislação pelas
normas da UE, o que conduziu, designadamente, à isenção de vistos para estadias
de curta duração no espaço Schengen a partir de março de 2017. A UE é o principal
parceiro comercial da Geórgia, representando cerca de 27 % do seu comércio total
(2020). A UE concede anualmente à Geórgia um montante superior a 100 milhões de
euros em apoio técnico e financeiro, que é sobretudo consagrado ao desenvolvimento
económico, à boa governação, à circulação de pessoas e à educação.
No âmbito dos esforços envidados pela Equipa Europa para ajudar os países
parceiros a fazer face às consequências socioeconómicas da crise da COVID-19, foi
disponibilizado à Geórgia um pacote de medidas personalizado, cujo montante, que
se eleva a 183 milhões de euros, provém de uma combinação de fundos existentes e
de fundos novos, tendo por objetivo prestar um apoio concreto à população e reforçar
a estabilidade macrofinanceira da Geórgia.
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O panorama político e mediático da Geórgia caracteriza-se por uma polarização
acentuada. Além disso, nos últimos anos, alguns desenvolvimentos controversos
fazem recear um retrocesso democrático e um enfraquecimento das liberdades
cívicas. Estes desenvolvimentos incluem, nomeadamente, uma impunidade
generalizada em relação à grande corrupção, episódios de violência policial,
inexistência crónica de independência e transparência no sistema judicial (como
ilustrado pelo processo irregular de seleção dos juízes do Supremo Tribunal em 2021,
apesar das críticas da Comissão de Veneza, e pela adoção apressada da reforma da
Lei Orgânica dos Tribunais Comuns, em dezembro de 2021), restrições à liberdade
dos meios de comunicação social (de que é epítome a condenação, em maio de 2022,
de Nika Gvaramia, fundador do canal televisivo de pendor oposicionista Mtavari, a três
anos e meio de prisão sob acusações pouco consistentes) e a contínua estigmatização
e discriminação da comunidade LGBTQI+, como tragicamente evidenciado pelos
violentos ataques contra a Marcha da Dignidade de 5 de julho de 2021, que levaram
ao seu cancelamento. Além disso, foram observadas várias práticas abusivas durante
as eleições presidenciais de 2018, as eleições legislativas de 2020 e as eleições
autárquicas de 2021.
Em julho de 2021, os líderes do partido no poder, «Sonho Georgiano», retiraram-
se unilateralmente do acordo político, de 19 de abril, mediado pelo Presidente
do Conselho Europeu, Charles Michel. O documento abordava exaustivamente as
questões da politização da justiça, da melhoria do quadro eleitoral e da reforma judicial.
Os deputados ao Parlamento Europeu continuam a considerar que o acordo de 19 de
abril é a base para o desenvolvimento democrático da Geórgia.
Na sequência do pedido de adesão urgente à União Europeia apresentado pela
Ucrânia enquanto combatia a invasão da Rússia, a Geórgia (a par da República da
Moldávia) apresentou a sua própria candidatura ao estatuto de candidato em 3 de
março de 2022, no âmbito de um procedimento acelerado. Em consonância com
os pareceres emitidos pela Comissão Europeia e tendo em conta o preocupante
retrocesso democrático observado nos últimos anos, o Conselho Europeu, em 23 de
junho, decidiu reconhecer apenas a «perspetiva europeia» da Geórgia, ao passo que
à Ucrânia e à República da Moldávia foi concedido o estatuto de país candidato.
O Parlamento da Geórgia criou grupos de trabalho temáticos para abordar as
12 principais prioridades identificadas pela Comissão Europeia, pondo assim em
marcha o processo de resolução dessas questões. No entanto, na sétima reunião do
Conselho de Associação UE-Geórgia, realizada em 6 de setembro, em Bruxelas, a UE
manifestou a sua profunda preocupação com a ausência de progressos substanciais
e com a evolução negativa na Geórgia no que respeita às normas democráticas e ao
Estado de direito.
Face à ocupação da Abcásia e da Ossétia do Sul/região de Tskhinvali pela
Rússia, os georgianos depositaram as suas esperanças numa maior aproximação
à UE e à NATO. A UE tem repetidamente sublinhado o seu apoio incondicional
à independência, à soberania e à integridade territorial da Geórgia dentro das
suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, nomeadamente na Resolução do
Parlamento Europeu, de 14 de junho de 2018, sobre os territórios ocupados da
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Geórgia dez anos após a invasão russa. A UE apoia os esforços de resolução
do conflito através da ação do Representante Especial da União Europeia para
o Sul do Cáucaso e a crise na Geórgia, da Missão de Observação da UE e do
Instrumento da UE para a Estabilidade e a Paz, complementando assim os Debates
Internacionais de Genebra. O diálogo estratégico em matéria de segurança UE-
Geórgia, realizado anualmente, constitui um sinal de confiança nas relações entre as
duas partes. A Geórgia também contribuiu de forma significativa para várias operações
da política comum de segurança e defesa da UE, com base num acordo-quadro para
a participação da Geórgia, que entrou em vigor em 2014.
A. A posição do Parlamento Europeu e a cooperação interparlamentar
Em 9 de junho de 2022, a Conferência dos Presidentes do Parlamento Europeu apelou
ao Conselho Europeu para que concedesse à Ucrânia e à República da Moldávia o
estatuto de país candidato à UE e diligenciasse no sentido de conceder o mesmo
estatuto à Geórgia. Com base nos três pareceres emitidos pela Comissão Europeia em
17 de junho, o Conselho Europeu, em 23 de junho, apenas reconheceu a «perspetiva
europeia» da Geórgia, tendo concedido à Ucrânia e à Moldávia o estatuto de país
candidato.
Além disso, em 9 de junho de 2022, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução
sobre as violações da liberdade dos meios de comunicação social e a segurança dos
jornalistas na Geórgia. Neste documento, os deputados denunciaram a captura do
Estado pelo partido «Sonho Georgiano» e o seu fundador, o oligarca Bidzina Ivanishvili,
e deploraram o agravamento significativo da situação dos meios de comunicação
social no país.
A décima primeira reunião da CPA UE-Geórgia realizou-se em setembro de 2022. Os
deputados destacaram os progressos em matéria de harmonização e as reformas em
curso, preconizando, no entanto, a realização de mais esforços em domínios como o
Estado de direito, a independência e a eficiência do sistema judicial, o direito laboral
e a não discriminação. Solicitaram aos seus homólogos georgianos que trabalhassem
em conjunto, juntamente com as partes interessadas da sociedade civil, a fim de dar
resposta às 12 principais prioridades identificadas pela Comissão Europeia. Tomaram
ainda nota da deterioração da situação dos direitos humanos nas regiões ocupadas.
Nas suas resoluções, de novembro de 2018 e de setembro de 2020, sobre a aplicação
do Acordo de Associação com a Geórgia, o Parlamento congratulou-se com a via
sustentada de reformas e com os progressos realizados na aplicação do acordo e da
ZCLAA. Está a ser elaborada outra resolução, que deverá ser analisada pela Comissão
dos Assuntos Externos no outono de 2022. Além disso, a Geórgia é um país prioritário
para as atividades de apoio à democracia do Parlamento, as quais incluem o reforço
das capacidades, a mediação e o diálogo, as relações com a sociedade civil e questões
eleitorais.
B. Observação eleitoral
A Geórgia acolhe, desde 1995, delegações do Gabinete das Instituições Democráticas
e dos Direitos Humanos (ODIHR) da OSCE para acompanhar eleições legislativas,
presidenciais e locais no país. Como é habitual na área da OSCE, os observadores
do Parlamento Europeu foram integrados nas missões do ODIHR da OSCE.
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As eleições legislativas de 2016 foram consideradas amplamente democráticas
e equitativas, apesar de algumas irregularidades processuais e de alegações de
intimidação. A coligação «Sonho Georgiano» venceu as eleições, obtendo a «maioria
constitucional» (75 % dos deputados) necessária para fazer aprovar alterações da
Constituição. As eleições presidenciais de 2018 foram objeto de críticas da OSCE e
da UE relativamente a uma utilização abusiva de recursos administrativos, a uma forte
polarização dos meios de comunicação privados e a uma campanha negativa, embora
a avaliação geral tivesse sido positiva. Devido à crise provocada pela COVID-19 e
às restrições conexas em matéria de saúde pública e de deslocações, o Parlamento
Europeu não enviou observadores de curto prazo para acompanhar as eleições
legislativas de 2020. O ODIHR da OSCE enviou uma missão limitada de observação
eleitoral, composta por uma equipa central de peritos e de observadores a longo
prazo. No dia das eleições, o ODIHR juntou os seus esforços aos dos observadores
de curto prazo enviados pela Assembleia Parlamentar da OSCE, pela Assembleia
Parlamentar do Conselho da Europa e pela Assembleia Parlamentar da NATO, bem
como aos esforços do observatório diplomático europeu enviado por iniciativa da
Delegação da UE na Geórgia. Mais uma vez, as eleições saldaram-se por uma clara
vitória da coligação «Sonho Georgiano» no poder. Os observadores internacionais
consideraram que estas eleições tinham sido marcadas por uma concorrência genuína
e que as liberdades tinham sido, de um modo geral, respeitadas. Esta situação constitui
certamente uma evolução positiva para o país, apesar de alguns incidentes isolados,
de casos de pressão exercida sobre os eleitores e da não demarcação de uma
distinção inequívoca entre o partido no poder e o Estado ao longo da campanha e no
dia das eleições. Realizaram-se eleições autárquicas na Geórgia em outubro de 2021
e o Parlamento Europeu participou na missão internacional de observação eleitoral
liderada pelo ODIHR da OSCE.

ARMÉNIA

As relações da Arménia com a UE baseiam-se no Acordo de Parceria Abrangente e
Reforçado (CEPA), que foi assinado em novembro de 2017 e entrou plenamente em
vigor em 1 de março de 2021. Este acordo, que substituiu o anterior Acordo de Parceria
e Cooperação de 1999, aprofunda as relações bilaterais numa série de domínios,
assegurando simultaneamente a compatibilidade com a adesão da Arménia à União
Económica Euroasiática. Até janeiro de 2022, a Arménia beneficiou do regime SPG
+ da UE, que oferece acesso preferencial ao mercado da UE. Representando cerca
de 19 % do comércio total da Arménia (2021), a UE-27 é o segundo maior parceiro
comercial do país, a seguir à Rússia.
O apoio da UE à Arménia é prestado principalmente no quadro do instrumento
«Europa Global», com uma dotação para o período 2021-2024 que ascende a cerca
de 180 milhões de euros. A prioridade global deste financiamento é a recuperação
socioeconómica da Arménia após o conflito e após a pandemia, com especial ênfase
no reforço da resiliência, bem como o apoio contínuo às reformas do país para
fortalecer a democracia e o Estado de direito. O financiamento constituiu igualmente
a base do Plano Económico e de Investimento da UE para a Arménia, que inclui um
pacote de subvenções, empréstimos e garantias no valor de 1,6 mil milhões de euros.
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A situação política na Arménia alterou-se radicalmente em maio de 2018, altura
em que protestos de rua pacíficos contra o Governo do Partido Republicano da
Arménia levaram ao poder o líder da oposição, Nikol Pashinyan (a «Revolução de
Veludo»). A mudança foi confirmada pela vitória esmagadora de Nikol Pashinyan nas
eleições legislativas antecipadas de dezembro de 2018. O Governo deu início a um
ambicioso programa de reformas, nomeadamente nos domínios do Estado de direito,
da transparência e da luta contra a corrupção. As eleições legislativas antecipadas de
junho de 2021 reconfirmaram este rumo, com o partido «Contrato Civil» no poder a
arrecadar 54 % dos votos, não obstante as repercussões políticas a nível interno e os
importantes desafios humanitários decorrentes da derrota do país na segunda Guerra
do Alto Carabaque em 2020.
Esta guerra de seis semanas, desencadeada pelo Azerbaijão, foi o maior episódio
de violência no conflito prolongado desde o cessar-fogo de 1994. Terminando com
um cessar-fogo mediado pela Rússia, em 9 de novembro de 2020, a guerra saldou-
se na perda de controlo pela Arménia de uma parte do Alto Carabaque e dos
distritos adjacentes do Azerbaijão sob ocupação arménia há 26 anos. Ainda não foi
possível, no quadro de negociações, encontrar uma solução duradoura para o conflito,
incluindo o estatuto da região do Alto Carabaque, uma antiga entidade autónoma
situada no Azerbaijão e habitada por etnias arménias. As tensões atingiram um novo
pico após os ataques de 13 e 14 de setembro de 2022 lançados pelo Azerbaijão
contra alvos no território da República da Arménia (i.e. não o Alto Carabaque). A
UE continua empenhada em ajudar as partes a chegarem a uma solução negociada,
nomeadamente através de mediação pelo Presidente do Conselho Europeu.
A. A posição do Parlamento Europeu e a cooperação interparlamentar
O Parlamento Europeu deu a sua aprovação ao Acordo de Parceria Abrangente
e Reforçado em julho de 2018, fazendo-a acompanhar de uma resolução em que
também louvou o povo da Arménia pela transição pacífica de poder. Em conformidade
com o Acordo de Parceria Abrangente e Reforçado, a Comissão Parlamentar de
Cooperação foi transformada numa Comissão Parlamentar de Parceria. Na sequência
da Guerra do Alto Carabaque em 2020, o Parlamento aprovou, em janeiro de 2021,
uma resolução na qual lamentava que as alterações ao statu quo tivessem sido
obtidas por ações de forças militares, e salientava que faltava lograr uma solução
duradoura, afirmando que o processo de alcançar a paz e de determinar o futuro
estatuto jurídico da região devia ser conduzido pelos copresidentes do Grupo de Minsk
da OSCE e baseado nos princípios básicos do grupo. Em maio de 2021, o Parlamento
aprovou uma resolução na qual apelava à libertação imediata e incondicional de
todos os prisioneiros de guerra arménios e de outros prisioneiros ainda detidos pelo
Azerbaijão. Reiterava igualmente que as negociações para uma solução duradoura
se deviam basear nos princípios da não utilização da força, da integridade territorial
e da igualdade de direitos e autodeterminação dos povos, que estão na base dos
princípios básicos do Grupo de Minsk da OSCE. Numa resolução de março de 2022, o
Parlamento condenou veementemente a política continuada do Azerbaijão de apagar
e negar o património cultural arménio no Alto Carabaque e nas suas imediações. No
seguimento da situação na Arménia, deputados ao Parlamento Europeu de primeiro
plano publicaram uma série de declarações sobre o conflito, insistindo na necessidade
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de uma solução global negociada e manifestando preocupações sobre assuntos como
os incidentes e ataques fronteiriços, os prisioneiros arménios, as minas terrestres,
os discursos incendiários, o acesso humanitário e a proteção do património cultural.
Em 2015, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre o centenário do
genocídio arménio.
B. Observação eleitoral
A Arménia acolheu deputados ao Parlamento Europeu – no âmbito das missões de
observação eleitoral do ODIHR da OSCE – em diversas ocasiões, nomeadamente
durante as eleições legislativas antecipadas de 2018. A organização de eleições
na Arménia melhorou consideravelmente. As eleições de 2018 foram avaliadas
positivamente, pela boa organização e pela existência de um mínimo de incorreções,
e a delegação do Parlamento Europeu constatou uma grande diminuição das
irregularidades eleitorais. Devido à pandemia de COVID-19, o Parlamento Europeu
não pôde observar as eleições de junho de 2021, mas os deputados tomaram nota da
avaliação globalmente positiva do ODIHR da OSCE.

AZERBAIJÃO

A UE e o Azerbaijão têm um Acordo de Parceria e Cooperação desde 1999. As
negociações relativas a um acordo reforçado foram encetadas em fevereiro de 2017,
com a intenção de abordar questões de natureza política, comercial, energética
e outras questões específicas e incluir disposições sólidas sobre a democracia, o
Estado de direito e os direitos fundamentais. A UE é o principal parceiro comercial
do Azerbaijão, representando cerca de 45 % do comércio total do país (2021),
principalmente devido às exportações de petróleo e de gás para a UE (que
representaram cerca de 4,6 % e 2,3 % das importações, respetivamente, de petróleo
e de gás da UE em 2021). As exportações de gás natural do Azerbaijão para a
UE tiveram início em dezembro de 2020, após a conclusão do projeto do Corredor
Meridional de Gás. Em julho de 2022, a UE e o Azerbaijão declararam a sua intenção
de duplicar a capacidade do Corredor Meridional de Gás até 2027.
O Azerbaijão ocupava o 141.º lugar entre 167 países no índice de democracia de 2021
da Economist Intelligence Unit e foi classificado como «não livre» na edição de 2022
do relatório sobre a liberdade no mundo. O Presidente Ilham Aliyev, atualmente no
seu quarto mandato, sucedeu ao pai, Heydar Aliyev, em 2003. Em 2017, nomeou a
mulher, Mehriban Aliyeva, para o lugar recentemente criado de vice-presidente. De
acordo com o último Relatório Anual da UE sobre os Direitos Humanos e a Democracia
no Mundo, publicado em abril de 2022, as deficiências na garantia da proteção
dos direitos humanos e das liberdades fundamentais no Azerbaijão continuam a
ser motivo de preocupação, o espaço para a sociedade civil funcionar permanece
limitado, os jornalistas e bloguistas independentes continuam a enfrentar perseguições
e proibições de viajar e os defensores dos direitos humanos, os jornalistas e os ativistas
da oposição política continuam a ser levados a julgamento. O Tribunal Europeu dos
Direitos Humanos descreveu um padrão preocupante de prisão e detenção arbitrárias
de críticos do governo, ativistas da sociedade civil e defensores dos direitos humanos
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através de ações de retaliação e da utilização abusiva do direito penal em violação
do Estado de direito.
A vitória do Azerbaijão face à Arménia na guerra de seis semanas pelo controlo
do Alto Carabaque, entre setembro e novembro de 2020, reforçou ainda mais a
posição do Presidente Aliyev. Em resultado do cessar-fogo de 9 de novembro de 2020,
o Azerbaijão recuperou o controlo dos distritos adjacentes ao Alto Carabaque que
estavam ocupados pelas forças arménias há mais de 26 anos, abrindo a possibilidade
de um futuro regresso de centenas de milhares de pessoas deslocadas internamente.
Assumiu igualmente o controlo de uma parte do próprio Alto Carabaque, uma antiga
região autónoma internacionalmente reconhecida como parte do Azerbaijão, mas
habitada por etnias arménias. Em 13 e 14 de setembro de 2022, o Azerbaijão lançou
ataques no território da Arménia, numa perigosa escalada. A UE tem salientado
repetidamente que ainda não foi encontrada uma resolução negociada, abrangente
e sustentável do conflito, nomeadamente sobre o estatuto do Alto Carabaque, e
intensificou as suas diligências para facilitar as negociações, em especial através de
mediação pelo Presidente do Conselho Europeu.
A. A posição do Parlamento Europeu e a cooperação interparlamentar
O Parlamento Europeu manifestou em diversas ocasiões a sua preocupação com a
situação dos direitos humanos no Azerbaijão. Em 2015, o Parlamento instou o Governo
do Azerbaijão a pôr imediatamente termo à repressão da sociedade civil e dos direitos
humanos. Em 2015, Leyla Yunus, ativista encarcerada, foi libertada na sequência
de uma intensa pressão do Parlamento Europeu e do apoio manifestado em termos
humanitários e de saúde. Em 2017, o Parlamento condenou o rapto e a detenção do
jornalista azerbaijano Afgan Mukhtarli (libertado em 2020 após quase três anos na
prisão) e manifestou a sua preocupação com a situação dos meios de comunicação
social no Azerbaijão. Em 2019, o Parlamento aprovou uma resolução na qual apelava
à libertação imediata de Mehman Huseynov, um bloguista empenhado na luta contra
a corrupção (libertado em 2019 depois de passar dois anos na prisão), e de outros
prisioneiros políticos. Em 2017, na sequência das revelações sobre a «Lavandaria do
Azerbaijão», o Parlamento denunciou as tentativas levadas a cabo pelo Azerbaijão
e por outros regimes autocráticos de países terceiros para influenciar os decisores
europeus através de meios ilícitos.
As relações interparlamentares oficiais foram retomadas em 2016, após uma
interrupção de quatro anos, e a 16.ª Comissão Parlamentar de Cooperação realizou-
se em dezembro de 2021. Em 2018, o Parlamento aprovou uma resolução sobre as
negociações para o novo acordo bilateral, na qual salientou que o aprofundamento
das relações dependia do respeito, por parte do Azerbaijão, dos valores e princípios
fundamentais da democracia, do Estado de direito, da boa governação e dos direitos
humanos e das liberdades fundamentais.
Na sequência da Guerra do Alto Carabaque em 2020, o Parlamento aprovou, em
janeiro de 2021, uma resolução na qual lamentava que as alterações ao statu quo
tivessem sido obtidas por ações de forças militares e salientava que faltava lograr
uma solução duradoura, afirmando que o processo de alcançar a paz e de determinar
o futuro estatuto jurídico da região deveria ser conduzido pelos copresidentes do
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Grupo de Minsk da OSCE e baseado nos princípios básicos desse grupo. Em maio
de 2021, o Parlamento aprovou uma resolução na qual apelava, em particular, à
libertação imediata e incondicional de todos os prisioneiros de guerra arménios
e de outros prisioneiros ainda detidos pelo Azerbaijão. Reiterava igualmente que
as negociações para uma solução duradoura se deviam basear nos princípios
da não utilização da força, da integridade territorial e da igualdade de direitos e
autodeterminação dos povos, que estão na base dos princípios básicos do Grupo
de Minsk da OSCE. Numa resolução de março de 2022, o Parlamento condenou
veementemente a política continuada do Azerbaijão de apagar e negar o património
cultural arménio no Alto Carabaque e nas suas imediações. No seguimento da situação
no Azerbaijão, deputados ao Parlamento Europeu de primeiro plano emitiram uma
série de declarações sobre o conflito, insistindo na necessidade de uma solução
global negociada e manifestando preocupações sobre assuntos como os incidentes
e ataques fronteiriços, os prisioneiros arménios, as minas terrestres, os discursos
incendiários, o acesso humanitário e a proteção do património cultural.
B. Observação eleitoral
O Azerbaijão acolheu deputados ao Parlamento Europeu no âmbito das missões
eleitorais do ODIHR da OSCE. No entanto, tendo em conta o facto de todas as eleições
do país observadas por estas missões não cumprirem os requisitos internacionais e
de estar ainda pendente a aplicação das recomendações, o Parlamento decidiu não
enviar observadores às eleições legislativas de 2015 nem às eleições presidenciais
de 2018, não tendo sido convidado a observar as eleições legislativas de 2020. A
missão do ODIHR às eleições legislativas de 2020 declarou que a legislação restritiva
e o ambiente político impediram uma verdadeira concorrência, que os eleitores não
dispunham de uma verdadeira escolha devido à ausência de um debate político
genuíno, que foram observados casos de pressão sobre os eleitores, os candidatos
e os seus representantes e que as violações processuais significativas observadas
durante a contagem e a publicação dos resultados suscitaram preocupações quanto
a se os resultados foram estabelecidos de forma honesta.

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022
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