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Výbor pre zahraničné veci

AFET_PV(2019)1014

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala 14. októbra 2019 od 15.00 do 18.30 h

BRUSEL

Schôdza sa začala v pondelok 14. októbra 2019 o 15.12 h. Predsedal jej predseda David 
McAllister.

1. Prijatie programu schôdzea AFET_OJ(2019)1014

Program schôdze bol prijatý.

2. Oznámenia predsedníctva

Po  schválení koordinátormi výboru AFET bol hodnotiaci list z verejného vypočutia 
Josepa Borella, vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku/dezignovaného podpredsedu Európskej komisie pre silnejšiu Európu vo svete, 
postúpený predsedovi Konferencie predsedov výborov.

Žiadne ďalšie aktualizácie dátumu vypočutia dezignovaného komisára pre susedstvo a 
rozšírenie. Možný dátum nástupu novej  Európskej komisie do úradu je 1. december, v 
závislosti od času, ktorý potrebujú členské štáty na navrhnutie nových kandidátov na tri 
posty dezignovaných komisárov, umožňujúc tak Európskemu parlamentu pokračovať v 
hodnotiacich vypočutiach.

3. Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori

V súlade s článkom 214 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu bol návrh 
záznamu rozhodnutí zo schôdze koordinátorov výboru AFET z 30. septembra 
aktualizovaný na webovej stránke výboru AFET a bude priložený k zápisnici z tejto 
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schôdze.

Spoločná rozprava s Podvýborom pre ľudské práva

Body programu 4, 5, 6 a 7 boli prerokované spoločne.

4. Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou 
socialistickou republikou

AFET/9/01491
   Spravodajkyňa:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 výmena názorov

5. Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou 
socialistickou republikou

AFET/9/01504
   Spravodajkyňa:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 výmena názorov

6. Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej 
strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

AFET/9/01493
   Spravodajkyňa:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 výmena názorov

7. Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej 
strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

AFET/9/01511
   Spravodajkyňa:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 výmena názorov

David McAllister odpovedal na procedurálnu námietku týkajúcu sa situácie v Sýrii 
prečítaním vyhlásenia zo schôdze ministrov zahraničných vecí.

Rečníci: David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Andrea Cozzolino, Bert-Jan Ruissen, 
Michael Gahler, Nathalie Loiseau, Jérôme Rivière, David Daly (ESVČ), Peter Berz (GR 
pre obchod, COM)

*   *   *



PV\1193410SK.docx 3/17 PE642.921v02-00

SK

8. Výmena názorov s ministrom zahraničných vecí Severomacedónskej republiky 
Nikolom Dimitrovom

Rečníci: David McAllister, Nikola Dimitrov (minister zahraničných vecí 
Severmacedónskej republiky), Sandra Kalniete, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, 
Jérôme Rivière, Stelios Kouloglou, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Kati Piri
 

Spoločná rozprava s Výborom pre rozvoj

Tento bod programu sa prerokoval pod spoločným vedením Davida McAllistera a Tomasa 
Tobého.

9. Výmena názorov s predsedom etiópskeho parlamentu Tagesem Chafom

Rečníci: David McAllister, Tomas Tobé, Tagese Chafo (predseda Snemovne Etiópskej 
federatívnej demokratickej republiky), Michael Gahler, Jérôme Rivière, Anna Fotyga, 
Márton Gyöngyösi, György Hölvényi, Grum Abay (veľvyslanec, Veľvyslanectvo 
Etiópskej federatívnej demokratickej republiky)

*   *   *

Schôdza bola prerušená o 17.28 h a pokračovala o 17.35 h. Predsedal jej predseda David 
McAllister.

10. Výmena názorov s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Vadymom Prystajkom

Rečníci: David McAllister, Vadym Prystaiko (minister zahraničných vecí Ukrajiny), 
Witold Jan Waszczykowski, Michael Gahler, Tonino Picula, Petras Auštrevičius, Viola 
Von Cramon-Taubadel, Anna Fotyga, Mick Wallace, Kostas Papadakis, Sandra Kalniete, 
Traian Băsescu, Andrea Bocskor, Andrius Kubilius

11. Rôzne otázky

Žiadne

12. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze

6. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)
7. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Schôdza sa skončila o 18.36 h.
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VÝBOR PRE ZAHRANIČNÉ VECI
SCHÔDZA KOORDINÁTOROV

30. septembra 2019

ZÁZNAM ROZHODNUTÍ

I. OZNÁMENIA PREDSEDNÍCTVA

A. Vymenovanie člena monitorovacej skupiny pre rokovanie o vzťahoch 
medzi EÚ a AKT po uplynutí Dohody z Cotonou v roku 2020

Predseda vyzval politické skupiny, aby sekretariátu zaslali svoje návrhy do 7. 
októbra 2019.  Nominovaný poslanec bude schválený písomným postupom.

B. Hodnotiace listy  novovymenovaných vedúcich delegácií

Koordinátori schválili hodnotiace listy novovymenovaných vedúcich delegácií 
v Bosne a Hercegovine, Brazílii, Sýrii, Ukrajine a Jemene. 

C. Strategický dialóg s Marokom

Predseda informoval koordinátorov o plánovanom strategickom dialógu o 
hlavných prioritách v rámci viacročného plánovania pomoci Maroku na roky 
2019 a 2020.

II.ROZHODNUTIA

A. Príprava na vypočutia dezignovaných komisárov

 Aktualizácia informácií o súčasnom stave, kalendári a pravidlách týkajúcich sa 
vypočutí dezignovaných komisárov vo výbore AFET.

B. Vymenovanie člena petičnej siete a jeho náhradníka

 Rozhodnutie vymenovať Javiera Narta (Renew Europe) za riadneho člena petičnej siete 
a informovať výbor PETI, že náhradný člen bude vymenovaný v neskoršej fáze. 
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 Skupiny boli požiadané, aby predložili návrhy na náhradného člena.

C.Vymenovanie dvoch členov (jedného stáleho a jedného náhradníka) za 
členov zodpovedných za uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a za 
členov Siete pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti 

 Rozhodnutie vymenovať Isabelu Santosovú (S&D) za riadnu členku a Ernesta Urtasuna 
(Verts/ALE) za náhradného člena Siete pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti.

D.Stáli spravodajcovia

 Rozhodnutie priradiť pozíciu stáleho spravodajcu pre krajiny uvedené v prílohe týmto 
politickým skupinám:
PPE: Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Ukrajina
S&D Albánsko, Gruzínsko, Čierna Hora, Turecko
Renew Europe: Bielorusko, Moldavsko, Severné Macedónsko
Verts/ALE: Kosovo

E.Rozhodnutia o postupoch/vymenovaniach

a. Správy

 Rozhodnutie zlúčiť postupy z rokov 2019 a 2020 a po prijatí balíka Európskej komisie 
o opatreniach týkajúcich sa rozširovania 2020 vypracovať pre každú krajinu jednu 
správu. 

1. Správa o správe Komisie o Albánsku za rok 2019
 Rozhodnutie prideliť túto správu stálemu spravodajcovi (S&D) za 0 bodov.

2. Správa o správe Komisie o Bosne a Hercegovine za rok 2019
 Rozhodnutie prideliť túto správu stálemu spravodajcovi (PPE) za 0 bodov.

3. Správa o správe Komisie o Kosove za rok 2019
 Rozhodnutie prideliť túto správu stálemu spravodajcovi (Verts/ALE) za 0 bodov.

4. Správa o správe Komisie o Čiernej Hore za rok 2019
 Rozhodnutie prideliť túto správu stálemu spravodajcovi (S&D) za 0 bodov.

5. Správa o správe Komisie o Severnom Macedónsku za rok 2019
 Rozhodnutie prideliť túto správu stálemu spravodajcovi (Renew Europe) za 0 bodov.

6. Správa o správe Komisie o Srbsku za rok 2019
 Rozhodnutie prideliť túto správu stálemu spravodajcovi (PPE) za 0 bodov.
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7. Správa o správe Komisie o Turecku za rok 2019
 Rozhodnutie prideliť túto správu stálemu spravodajcovi (S&D) za 0 bodov.

b. Stanoviská

1. Uzavretie Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou 
o zjednodušení udeľovania víz

AFET/9/01192 *** 2019/0182(NLE) COM(2019)0403

2. Uzavretie Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou 
o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

AFET/9/01194 *** 2019/0181(NLE) COM(2019)0401

 Rozhodnutie prideliť stanoviská v rámci bodov 1 až 2 stálemu 
spravodajcovi (Renew Europe) za 1 bod.

3. Makrofinančná pomoc Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu
AFET/9/01223 ***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-
0116/2019

 Rozhodnutie predložiť predsedovi názory výboru AFET vo forme listu.

4. Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca 
(Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších 
finančných nástrojov

*** 2018/0199(COD)

 Rozhodnutie nevymenovať spravodajcu

Stanoviská z neukončených záležitostí

5. Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 
Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu

AFET/9/00396 *** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-
0031/2019

6. Nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 
2021 až 2027

AFET/9/00306 2018/0166(APP) COM(2018)0322



PV\1193410SK.docx 7/17 PE642.921v02-00

SK

7. Zmena rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ 
o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

AFET/9/00450 ***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-
0114/2019

8. Dohoda medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúca sa 
činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž 
v Bosne a Hercegovine

AFET/9/00427 *** 2019/0060(NLE) COM(2019)0110

9. Uzavretie Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Čiernou Horou o 
činnostiach vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž 
v Čiernej Hore

AFET/9/00425 *** 2019/0043(NLE) COM(2019)0090

10. Uzavretie dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou 
týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v Srbskej republike

AFET/9/00404 *** 2018/0409(NLE) COM(2018)0797

11. Dohoda medzi Európskou úniou a bývalou Juhoslovanskou republikou 
Macedónsko, ktorá sa týka činností vykonávaných Európskou agentúrou pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko

AFET/9/00385 *** 2018/0318(NLE) COM(2018)0611

12. Rozpočet na rok 2020 – mandát na trialóg
AFET/9/00434 2019/2010(BUD)

13. Stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ a 
zmena nariadenia (EÚ) 2018/1862 a nariadenia (EÚ) rrrr/xxx [ECRIS-TCN]

AFET/9/00416 ***I 2019/0001(COD) COM(2019)0003 – C8-
0025/2019

14. Stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na 
účely systému ETIAS a zmena nariadenia (EÚ) 2018/1240, nariadenia (ES) 
č. 767/2008, nariadenia (EÚ) 2017/2226 a nariadenia (EÚ) 2018/1861

AFET/9/00413 ***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 – C8-
0024/2019

15. Spoločné normy a postupy členských štátov na účely návratu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území 
(prepracované znenie)

AFET/9/00388 ***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-
0407/2018
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16. Absolutórium za rok 2017: Všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska 
rada

AFET/9/00360 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-
0320/2018

17. Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty 
kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

AFET/9/00230 ***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-
0034/2017

18. Stanovenie režimu Únie na kontrolu vývozov, transferu, sprostredkovania, 
technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie)

AFET/9/00191 ***I 2016/0295(COD) COM(2016)0616 – C8-
0393/2016

19. Rámec Únie pre presídľovanie
AFET/9/00180 ***I 2016/0225(COD) COM(2016)0468 – C8-
0325/2016

20. Normy pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretej krajiny 
alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, 
pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú 
ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a zmena smernice Rady 2003/109/ES 
z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny, 
ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom

AFET/9/00176 ***I 2016/0223(COD) COM(2016)0466 – C8-
0324/2016

21. Normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované 
znenie)

AFET/9/00172 ***I 2016/0222(COD) COM(2016)0465 – C8-
0323/2016

22. Spoločný postup pre medzinárodnú ochranu v Únii
AFET/9/00170 ***I 2016/0224(COD) COM(2016)0467 – C8-
0321/2016

23. Zriadenie systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov na účinné 
uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, zistenie totožnosti neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej 
príslušnosti a vybavovanie žiadostí orgánov členských štátov na presadzovanie 
práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely 
presadzovania práva (prepracované znenie)
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AFET/9/00160 ***I 2016/0132(COD) COM(2016)0272 – C8-
0179/2016

24. Agentúra Európskej únie pre azyl
AFET/9/00155 ***I 2016/0131(COD) COM(2016)0271

25. Stanovenie kritérií a mechanizmov na určenie členského štátu 
zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym 
príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z 
členských štátov (prepracované znenie)

AFET/9/00153 ***I 2016/0133(COD) COM(2016)0270 – C8-
0173/2016

26. Stanovenie spoločného zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečných krajín 
pôvodu na účely spoločných konaní o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej 
ochrany

AFET/9/00121 ***I 2015/0211(COD) COM(2015)0452 – C8-
0270/2015

27. Ochrana pred účinkami exteritoriálneho uplatňovania právnych predpisov 
prijatých treťou krajinou a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich 
vyplývajúcich (prepracované znenie)

AFET/9/00110 ***I 2015/0027(COD) COM(2015)0048 – C8-
0039/2015

28. Dohoda s Islandskou republikou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti 
Európskeho podporného úradu pre azyl

AFET/9/00082 *** 2013/0425(NLE) COM(2013)0875

29. Dohody medzi EÚ a Austráliou, Brazíliou, Hongkongom, Indiou, 
Japonskom a Kanadou v zmysle článku XXI Všeobecnej dohody o obchode so 
službami (GATS) z roku 1994 v súvislosti so zmenami záväzkov obsiahnutých v 
listinách Bulharska a Rumunska v rámci ich pristúpenia k EÚ

AFET/9/00079 *** 2013/0329(NLE) COM(2013)0688

30. Dohoda o spolupráci a colnej únii medzi Európskym spoločenstvom a jeho 
členskými štátmi na jednej strane a Sanmarínskou republikou na strane druhej 
o účasti Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany dohody po jej pristúpení 
k Európskej únii

AFET/9/00076 *** 2013/0273(NLE) 13694/2013 – C7-0419/2013

31. Dohoda medzi Kanadou a Európskou úniou o prenose a spracúvaní údajov 
z osobného záznamu o cestujúcom

AFET/9/00073 *** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014
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32. Systém vstup/výstup na registráciu údajov o vstupe a výstupe štátnych 
príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov EÚ

AFET/9/00060 ***I 2013/0057(COD) COM(2013)0095 – C7-
0067/2013

33. Program registrovaných cestujúcich
AFET/9/00055 ***I 2013/0059(COD) COM(2013)0097 – C7-
0064/2013

34. Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o používanie 
systému vstup/výstup (EES) a programu registrovaných cestujúcich (RTP)

AFET/9/00053 ***I 2013/0060(COD) COM(2013)0096 – C7-
0062/2013

35. Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom
AFET/9/00049 *** 2012/0324(NLE) 13521/2013 – C7-0382/2013

36. Dohoda ES/Rusko o modernizácii existujúceho systému využívania 
transsibírskych trás

AFET/9/00012 *** 2007/0024(NLE) COM(2007)0055

 Rozhodnutie odložiť body 5 až 36 na nasledujúcu schôdzu koordinátorov

F. Služobné cesty v prvom polroku 2020

 Rozhodnutie požiadať o nasledujúce služobné cesty členov výboru v prvej polovici 
roku 2020:

• Turecko (vrátane juhovýchodu), dátumy budú potvrdené; možnosť 
zváženia spoločnej misie s výborom DROI

• Bosna a Hercegovina a Čierna Hora, dátumy budú potvrdené
• Africká únia/ Etiópia a jedna zo susedných krajín (Sudán, Mali 
alebo Eritrea)

 Rozhodnutie uprednostniť tieto služobné cesty v druhej polovici roku 2020:
• Kolumbia a Mexiko, dátumy budú potvrdené
• Arktída (Island a Grónsko), dátumy budú potvrdené
• Saudská Arábia, Irán a jedna zo susedných krajín 

(Kuvajt a Omán), dátumy budú potvrdené
• Južná Afrika a Zimbabwe, dátumy budú potvrdené
• severná Afrika (možné Alžírsko a/alebo Tunisko)
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• OSN 

G. Vypočutia v prvom polroku 2020

 Rozhodnutie požiadať o nasledujúce vypočutia v prvej polovici roku 2020:
• Východné partnerstvo – vízia rozvoja po roku 2020 
• Arktída: Nová aréna rivality veľmocí/geostrategický význam 
• Kolektívna bezpečnosť v Perzskom zálive 

 Na vedomie sa zobrala žiadosť o uprednostnenie týchto vypočutí v druhej polovici roku 
2020:

• Stav transatlantických vzťahov
• Dlhodobá stratégia EÚ voči Rusku.

III. BODY NA DISKUSIU

1. Účasť Európskeho parlamentu na spoločných konzultačných 
stretnutiach o SZBP/SBOP

 Skupiny boli požiadané, aby vymenovali členov na základe d'Hondtovej 
metódy: predseda (PPE) – predseda podľa kvóty, 1 PPE, 2 S&D, 1 SEDE 
predseda (Renew Europe), 1 Verts/ALE 

IV. PODVÝBORY

A. PODVÝBOR DROI

1. Stanoviská výborov AFET/DROI k dohode o voľnom obchode medzi 
EÚ a Vietnamom a k dohode o ochrane investícií medzi EÚ a 
Vietnamom 

 Koordinátori boli informovaní o tom, že vo výbore DROI bol vymenovaný 
spravodajca PPE

2. Služobné cesty v prvej polovici roku 2020

 Rozhodnutie schváliť tieto služobné cesty výboru DROI v prvej polovici roku 2020:
• Amazónia (Brazília a iná krajina v regióne)
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• Čína 
• Turecko 

3. Vypočutia v prvej polovici roku 2020

 Rozhodnutie schváliť tieto služobné cesty výboru DROI v prvej polovici roku 2020:
• Autoritárstvo a zmenšujúci sa priestor na slobodu prejavu a slobodu 

tlače a pre obhajcov ľudských práv (s prípadovými štúdiami o Číne, 
Egypte a Rusku)

• Rešpekt voči menšinám, náboženskému vyznaniu alebo presvedčeniu
• Migrácia a ľudské práva 
• Podnikanie a ľudské práva
• Ochrana obhajcov environmentálnych práv

B. PODVÝBOR SEDE

1. Služobné cesty v prvej polovici roku 2020

 Rozhodnutie schváliť tieto služobné cesty podvýboru SEDE v prvej polovici roku 
2020:

• Addis Abeba (Africká únia) a Bamako (Mali) 
• Gruzínsko 
• Francúzsko 

2. Vypočutia v druhej polovici roku 2019

 Rozhodnutie schváliť tieto vypočutia podvýboru SEDE v druhej polovici roku 
2019:

• Dôsledky umelej inteligencie na európsku bezpečnosť a obranu
• Európska obrana kozmického priestoru

3. Vypočutia v prvej polovici roku 2020

 Rozhodnutie schváliť tieto vypočutia podvýboru SEDE v prvej polovici roku 
2020:

• Ruská vojenská doktrína, nasadenie síl a rozvoj spôsobilostí
• Stav európskej spôsobilosti v oblasti kybernetickej ochrany
• Budúcnosť nukleárnych režimov na kontrolu zbraní a bezpečnostné 

dôsledky pre EÚ
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V. RÔZNE OTÁZKY

1. Návrh skupiny Renew Europe pozvať na schôdzu výboru AFET dvoch 
egyptských náboženských vodcov, veľkého imáma Al Azharu, Dr. 
Ahmeda Al Tayeba, a Tawadrosa II.,  patriarchu Koptskej 
pravoslávnej cirkvi

 Rozhodnutie informovať o tom, že z dôvodu nepredvídateľných okolností ich nebude 
možné pozvať na 14. – 15. októbra. 

 Rozhodnutie zaradiť do programu jednej z nadchádzajúcich schôdzí výboru AFET bod 
týkajúci sa Egypta.

2. Žiadosť koordinátora strany PPE o informácie týkajúce sa ad hoc misie 
do Ukrajiny a Gruzínska

 Predseda potvrdil, že rozhodnutie o ad hoc služobnej ceste  na Ukrajinu a 
do Gruzínska bolo prijaté na predchádzajúcej schôdzi koordinátorov a 
postupy  udeľovania povolenia prebiehajú.

***
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