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SUGGESTIES 

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 

vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

– gezien het tweede deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

("Non-discriminatie en burgerschap van de Unie") en het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, 

– gezien het recht om verzoekschriften in te dienen, dat is vastgelegd in artikel 227 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en de artikelen 215 tot en met 218 

van zijn Reglement, 

– gezien artikel 53 van zijn Reglement, 

– gezien zijn eerdere resoluties over de beraadslagingen van de Commissie 

verzoekschriften, 

– gezien het verslag van de Commissie van 8 mei 2013 getiteld "Verslag over het EU-

burgerschap 2013 – EU-burgers: uw rechten, uw toekomst" COM(2013)0269, 

– gezien het advies van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 18 december 2014 

over de ontwerpovereenkomst inzake de toetreding van de Europese Unie tot het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 

(EVRM) (advies 2/13) en de problemen die het ziet bij de verenigbaarheid ervan met het 

EU-recht,  

A. overwegende dat de rechten die inherent zijn aan het burgerschap van de Unie opgenomen 

zijn in de Verdragen en in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; 

overwegende dat het Verdrag van Lissabon de afdwingbaarheid van grondrechten heeft 

verbeterd wat betreft de tenuitvoerlegging van het EU-recht door de lidstaten op nationaal 

niveau; overwegende dat de inwerkingtreding van het Handvest in combinatie met het 

Verdrag van Lissabon hooggespannen verwachtingen creëerde bij de EU-burgers, die 

hoopten dat een nieuw tijdperk van versterkte rechten was aangebroken in Europa; 

overwegende dat in artikel 51 van het Handvest wordt bepaald dat de lidstaten en de 

instellingen, organen en agentschappen van de EU deze rechten dienen te eerbiedigen en 

de beginselen dienen na te leven en de toepassing ervan dienen te bevorderen, 

overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden; overwegende dat genoemd artikel door de 

Commissie wordt beschouwd als een beperking van de uitvoering van haar rol als 

hoedster van de verdragen; overwegende dat de toetreding van de Europese Unie tot het 

EVRM haar verbintenis om de grondrechten te beschermen zal versterken; 

B. overwegende dat het bevorderen van de beginselen van democratie, de rechtsstaat, de 

universaliteit en ondeelbaarheid van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden 

alsmede eerbied voor de menselijke waardigheid op het internationale toneel alleen 

oprecht kan zijn als deze beginselen ten volle en in ieder opzicht worden geëerbiedigd en 

toegepast in de lidstaten van de EU zelf; overwegende dat het vertrouwen in het 
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gerechtelijk apparaat in sommige lidstaten volgens de Eurobarometer uiterst gering is;  

C. overwegende dat bijna een derde van de bij het Parlement ingediende verzoekschriften 

betrekking heeft op veronderstelde schendingen van de grondrechten die in het Handvest 

worden genoemd en kwesties betreft als burgerschap, de vier vrijheden, werkgelegenheid, 

economische omstandigheden, milieu- en consumentenbescherming, rechtsstelsels, 

stemrecht en democratische participatie, transparantie van de besluitvorming, handicaps, 

rechten van het kind, toegang tot onderwijs of taalgerelateerde rechten; overwegende dat 

in sommige van deze verzoekschriften vragen worden gesteld over gezondheidskwesties 

en toegang tot gezondheidszorg en gezondheidsdiensten, maar ook over het recht op werk 

als rechtstreeks gevolg van de economische crisis; overwegende dat verzoekschriften 

gewoonlijk de eerste indicatoren zijn voor de situatie op het gebied van grondrechten in de 

lidstaten; 

D. overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke rol speelt in 

de bescherming van de grondrechten in de Europese Unie, met name via de toepassing 

van de algemene rechtsbeginselen; overwegende dat de jurisprudentie van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie (HvJEU) en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens doorgaans met elkaar in overeenstemming zijn; overwegende dat de 

toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens opnieuw moet worden bekeken na het advies van het HvJEU van 18 december 

2014; 

E. overwegende dat het recht om verzoekschriften in te dienen een hechte band tussen de 

burgers van de EU en het Europees Parlement heeft gesmeed; overwegende dat het 

Europese burgerinitiatief een nieuwe, directe band tussen de burgers van de EU en de 

instellingen van de EU tot stand heeft gebracht en de ontwikkeling van de grondrechten en 

de burgerrechten kan versterken; overwegende dat artikel 44 van het Handvest en artikel 

227 van het VWEU het petitierecht waarborgen als één van de rechten waarmee burgers 

hun grondrechten kunnen doen gelden; 

F. overwegende dat erkend wordt dat de nationale (gerechtelijke, wetshandhavings- en 

bestuurlijke) overheden essentiële actoren zijn in de effectieve handhaving van de rechten 

en vrijheden die zijn neergelegd in het Handvest; 

G. overwegende dat de Commissie waakzaam moet blijven ten aanzien van de niet-omzetting 

of onjuiste omzetting van EU-wetgeving door de lidstaten; overwegende dat de Europese 

burgers onvoldoende zijn geïnformeerd over de grondrechten die zij genieten; 

H. overwegende dat gespecialiseerde instellingen zoals de nationale 

mensenrechteninstellingen of organen voor de bevordering van gelijke behandeling 

doeltreffend moeten zijn om burgers te kunnen helpen om hun grondrechten beter af te 

dwingen bij de tenuitvoerlegging van het EU-recht door de lidstaten; 

I. overwegende dat de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen in de vorm van 

bezuinigingen op openbare diensten, afschaffing van arbeidsrechten, privatiseringen en 

lagere overheidsuitgaven, ook een negatieve invloed hebben gehad op de algemene 

toegang tot kwaliteitsonderwijs in de zin van artikel 14 van het Handvest, het recht op 

behoorlijk werk zoals erkend in artikel 31, het recht op gezondheidszorg zoals erkend in 
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artikel 35, het recht op eigendom zoals erkend in artikel 17 en het recht op sociale 

zekerheid en sociale bijstand zoals erkend in artikel 34;  

J. overwegende dat het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen en bij 

verkiezingen voor het Europees Parlement in de lidstaat van verblijf erkend wordt in de 

artikelen 39 en 40 van het Handvest; overwegende dat uitoefening van het recht op 

mobiliteit dat recht niet mag belemmeren; 

K. overwegende dat artikel 21 van het Handvest het recht erkent op non-discriminatie op 

grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, 

godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale 

minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid; overwegende 

dat de EU krachtens artikel 19, lid 1, VWEU wetgeving kan aannemen ter bestrijding van 

specifieke soorten discriminatie; 

L. overwegende dat het recht op goed bestuur binnen de Unie is neergelegd in het Handvest; 

overwegende dat hierin ook het recht op toegang tot de documenten van de drie 

belangrijkste EU-instellingen wordt vermeld; overwegende dat de Europese ombudsman 

de garantie belichaamt dat deze rechten worden geëerbiedigd; 

M. overwegende dat het armoedecijfer onder mensen met een handicap 70% hoger is dan het 

gemiddelde, mede als gevolg van de beperkte toegang tot de arbeidsmarkt; 

N. overwegende dat het recht op een hoog niveau van milieubescherming volgens de 

artikelen 37 en 38 van het Handvest intrinsiek samenhangt met de implementatie van het 

beleid van de Unie; 

1. betreurt het dat discriminatie van minderheden, waaronder etnische en nationale 

minderheden, steeds weer voorkomt, en is van mening dat de menselijke waardigheid 

onschendbaar is; dringt erop aan de antidiscriminatierichtlijn, betreffende de toepassing 

van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of 

overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, in de Raad opnieuw op gang te 

brengen; onderstreept het feit dat specifieke behoeften van de meest kwetsbare burgers, 

zoals minderheden, op een passende manier moeten worden aangepakt; roept de Raad en 

de Commissie ertoe op om doeltreffend en verantwoordelijk op te treden om de waarden 

van de Unie te verdedigen tegenover lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde van de 

Verdragen op dit gebied niet volledig nakomen; 

2. betreurt het dat in verschillende lidstaten wordt aangezet tot wetgeving die een beperking 

van de vrijheid van vergadering, vereniging en meningsuiting of van het recht op 

collectieve onderhandelingen en collectieve actie inhoudt, waardoor het moeilijk of zelfs 

onmogelijk wordt de bepalingen van het Handvest van de grondrechten daadwerkelijk na 

te leven; 

3. verzoekt de Commissie er dringend voor te zorgen dat de lidstaten Richtlijn 2004/38/EG 

betreffende het recht van vrij verkeer van burgers omzetten en correct toepassen, gezien 

de regelmaat waarmee verzoekschriften worden ontvangen over problemen op dit gebied 

waarmee burgers, hun echtgenoten en kinderen worden geconfronteerd; wijst op de 

toename van het aantal verzoekschriften uit verschillende lidstaten over geschillen rond 
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het ouderlijk gezag over kinderen in een grensoverschrijdende context, in het kader van de 

Verordening Brussel II bis, en met name van verzoekschriften tegen de overheden van 

bepaalde lidstaten met betrekking tot de intrekking van het ouderlijk gezag van ouders die 

hun recht van vrij verkeer binnen de EU hebben uitgeoefend; 

4. onderstreept de noodzaak van mogelijke verdragswijzigingen om de bescherming van de 

grondrechten in de EU-Verdragen verder te versterken; 

5. verzoekt de lidstaten en de EU-instellingen om zich volledig in te zetten voor de 

bescherming van de rechten van het kind in grensoverschrijdende gezinsconflicten; 

benadrukt dat de rechten van het kind moeten worden bevorderd in al het EU-beleid, om 

ervoor te zorgen dat altijd rekening worden gehouden met het belang van het kind;  

6. benadrukt dat de belangen en de rechten van kinderen van EU-burgers naar behoren 

moeten worden beschermd, niet alleen binnen de Unie maar ook daarbuiten, en roept 

daarom op tot nauwere samenwerking met de instanties die verantwoordelijk zijn voor het 

welzijn van kinderen in Noordse landen die niet tot de EU behoren; is van mening dat alle 

partners van de EU (met inbegrip van leden van de EER) het Verdrag van Den Haag van 

1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging 

en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter 

bescherming van kinderen zouden moeten ratificeren; 

7. roept op tot meer nadruk op de bescherming van de rechten van het kind, met name met 

betrekking tot hulp aan kinderen die uit huis worden geplaatst terwijl ze in het buitenland 

wonen; is van mening dat het VN-kinderrechtenverdrag ten grondslag moet liggen aan 

alle geschillen inzake het ouderlijk gezag waarbij gezinnen betrokken zijn die niet in hun 

eigen land wonen, aangezien hierin speciale aandacht wordt besteed aan het behoud van 

de identiteit van het kind; 

8. dringt erop aan dat de Overeenkomst van Istanboel door alle lidstaten wordt geratificeerd, 

zodat 2016 tot het jaar van de bestrijding van geweld tegen vrouwen kan worden 

uitroepen; 

9. benadrukt dat de rol van de Commissie als hoedster van de Verdragen niet alleen inhoudt 

dat zij ervoor zorgt dat wetgeving door de lidstaten wordt omgezet maar ook betekent dat 

zij toeziet op de volledige en correcte toepassing van wetten, met name met het oog op de 

bescherming van de grondrechten van burgers; betreurt de effectieve beperking van het 

toepassingsgebied van het Handvest als gevolg van een al te strikte uitlegging van artikel 

51 in die zin dat handhaving van het EU-recht buiten dit toepassingsgebied valt; is van 

mening dat deze benadering moet worden herzien om tegemoet te komen aan de 

verwachtingen van de EU-burgers ten aanzien van hun grondrechten; herinnert eraan dat 

de verwachtingen van de burgers verder reiken dan de strikte uitlegging van het Handvest 

en dat het doel moet zijn deze rechten zo effectief mogelijk te maken; betreurt het daarom 

dat de Commissie in talrijke antwoorden op verzoekschriften waarin de mogelijke 

schending van grondrechten wordt aangekaart, zegt niet over de nodige bevoegdheden te 

beschikken; dringt er in dit verband op aan een mechanisme uit te werken voor toezicht, 

systematische evaluatie en het opstellen van aanbevelingen, om de algemene eerbiediging 

van de fundamentele waarden in de lidstaten te stimuleren; 
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10. herinnert eraan dat de eerbiediging van de grondrechten ook gegarandeerd moet zijn voor 

burgers van derde landen die op EU-grondgebied verblijven, en dat onmiddellijke 

uitzetting, detentie van onbepaalde duur in een uitzetcentrum en het ontzeggen van 

basisgezondheidszorg schendingen van het Handvest van de grondrechten zijn; 

11. wijst op het rechtsvacuüm dat met betrekking tot de toegang van burgers tot 

rechtsmiddelen kan ontstaan wanneer lidstaten EU-wetgeving die rechtstreeks betrekking 

op hen heeft niet of te laat omzetten; wijst op de noodzaak van coördinatie van 

maatregelen op alle niveaus om de grondrechten te beschermen en te bevorderen, waarbij 

de EU-instellingen, de lidstaten, de regionale en lokale overheden, ngo's en het 

maatschappelijk middenveld moeten worden betrokken; 

12. wijst erop dat de burger vaak niet weet tot welke instantie hij zich moet wenden wanneer 

er sprake is van schending van grondrechten en benadrukt het belang van duidelijke en 

toegankelijke informatie gericht op het vermijden van verwarring over de reikwijdte en 

toepasbaarheid van het Handvest van de grondrechten of de procedure voor verhaal; 

13. herinnert de Commissie aan haar institutionele plicht om klachten van burgers over 

mogelijke schendingen van de grondrechten door de EU en door de lidstaten bij de 

toepassing van het EU-recht, maar ook met betrekking tot situaties in de lidstaten waarin 

de grondrechten systematisch niet beschermd worden, te analyseren; 

14. roept de lidstaten op om onder volledige eerbieding van het subsidiariteitsbeginsel alle 

noodzakelijke maatregelen te treffen om te waarborgen dat de grondrechten inzake 

algemene toegang tot kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg, justitie, sociale 

dienstverlening en kwaliteitsonderwijs weer voor alle burgers van de EU gaan gelden, met 

name voor de 122 miljoen met armoede en sociale uitsluiting bedreigde Europeanen, en 

dat de fysieke en immateriële hindernissen waarmee personen met een handicap te maken 

hebben, uit de weg worden geruimd; benadrukt dat betaalbare toegang tot energie voor elk 

huishouden van essentieel belang is en dat er gerichte maatregelen moeten worden 

getroffen; roept de lidstaten ook op milieubescherming te erkennen als een essentiële 

factor voor de waarborging van het grondrecht op gezondheidsbescherming;  

15. verzoekt de lidstaten en de Commissie om bestaande belemmeringen op de interne markt 

weg te nemen teneinde de volledige uitoefening van het recht op vrij verkeer mogelijk te 

maken; 

16. herinnert eraan dat de overdraagbaarheid van socialezekerheids- en 

werkloosheidsuitkeringen , pensioenrechten en rechten betreffende gezondheidszorg, met 

name voor personen met een handicap, en de erkenning van beroepskwalificaties en 

studiepunten een belangrijke rol spelen als het erom gaat de grondrechten en burgerlijke 

vrijheden ten volle te waarborgen, met inbegrip van volledige mobiliteit van werknemers, 

die de afgelopen jaren is toegenomen vanwege de economische crisis; merkt evenwel op 

dat veel burgers nog steeds op problemen stuiten bij de uitoefening van die rechten; 

herinnert eraan dat de wederzijdse erkenning van academische kwalificaties van cruciaal 

belang is om werkelijke mobiliteit van de Europese burgers te waarborgen; 

17. verzoekt de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen aan te nemen 

om ervoor te zorgen dat alle EU-burgers die de kiesgerechtigde leeftijd hebben bereikt 
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hun stemrecht kunnen uitoefenen bij nationale en regionale verkiezingen die hen 

betreffen; 

18. roept de lidstaten en de Commissie op bij het voorstellen van wetgeving naar een 

evenwicht te streven tussen maatregelen ter bestrijding van terrorisme en bescherming van 

de grondrechten, zodat dit laatste niet in het gedrang komt; 

19. is bijzonder bezorgd over de recente vaststelling in een aantal lidstaten van wetgeving die 

het erkende grondrecht op vrijheid van meningsuiting en vergadering inperkt; is van 

mening dat dergelijke wetgeving die de burgerrechten ondermijnt, tot een trend van 

democratische achteruitgang leidt; 

20. betreurt en veroordeelt de LGBTI-fobe wetgeving die in enkele lidstaten is aangenomen 

en die neerkomt op beperking van het recht op non-discriminatie op grond van seksuele 

geaardheid en op vrije meningsuiting van lesbiennes, homoseksuelen, transseksuelen en 

biseksuelen, alsook een schending betekent van het recht van iedere burger om te huwen 

en een gezin te stichten; 

21. verzoekt de Raad een einde te maken aan de impasse rond de richtlijn inzake 

zwangerschapsverlof, daar deze kan zorgen voor echte, concrete gelijkheid van vrouwen 

en mannen en voor harmonisatie op EU-niveau; 

22. roept de Commissie op het wetgevingsinitiatief voor een Accessibility Act weer ter hand 

te nemen en in de vorm te gieten van een horizontaal instrument dat betere bescherming 

mogelijk maakt van personen met een handicap, en te zorgen voor cohesie tussen alle 

beleidsgebieden van de EU; 

23. verzoekt de Commissie om stappen te ondernemen om het recht op goed bestuur te 

bestendigen door de code van goed administratief gedrag van de EU om te vormen tot een 

juridisch bindende verordening; 

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten om er via hun beleid voor te zorgen dat de 

grondrechten binnen de Europese Unie naar behoren worden nageleefd, gewaarborgd, 

beschermd en verder ontwikkeld; roept de lidstaten op hernieuwde inspanningen te 

ondernemen om het petitierecht en het recht om zich tot de ombudsman te wenden, te 

erkennen als een middel om burgers in staat te stellen hun rechten te doen gelden; 

25. uit, op basis van de honderden verzoekschriften die elk jaar worden ingediend, zijn 

bezorgdheid over de tekortkomingen bij de concrete tenuitvoerlegging in de lidstaten, 

zowel naar de letter als naar de geest, van de bepalingen van de Europese 

milieuwetgeving, zoals de richtlijnen inzake de milieueffectbeoordeling en de strategische 

milieubeoordeling; verzoekt de Commissie om nauwlettender toezicht te houden op de 

inhoud van zulke procedures, in het bijzonder wanneer er over specifieke gevallen 

verzoekschriften worden ingediend; 

26. wijst nogmaals op het belang van het Europese burgerinitiatief, als nieuw burgerrecht dat 

is ingevoerd met het Verdrag van Lissabon en dat de participatieve democratie in de EU 

moet versterken; merkt op dat het burgerinitiatief een krachtig instrument is dat de 

Europese burgers een rechtstreeks democratisch recht verleent om bij te dragen aan het 
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besluitvormingsproces van de EU, als aanvulling op het recht van Europese burgers om 

verzoekschriften in te dienen bij het Europees Parlement en om verhaal te halen bij de 

Europese ombudsman; 

27. verzoekt de Commissie om de rol van de Europese burgerinitiatieven te versterken door 

een burgervriendelijke aanpak te hanteren om alle tekortkomingen van dit instrument weg 

te werken bij de komende herziening van Verordening 211/2011, en om tegelijkertijd de 

voorlichtingscampagnes voor de burgers over het gebruik van het burgerinitiatief en de 

invloed die ermee kan worden uitgeoefend op het beleidsvormingsproces van de EU te 

verbeteren; 

28. verzoekt alle EU-instellingen en lidstaten om de eerbiediging van de beginselen van 

democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en ondeelbaarheid van de mensenrechten en 

de fundamentele vrijheden alsmede de eerbied voor de menselijke waardigheid te 

waarborgen, zowel in de lidstaten van de EU als op het wereldtoneel; 

29. steunt het programma voor justitiële opleidingen van de EU voor nationale rechters, die 

essentiële actoren zijn in de handhaving van de burgerrechten; waarschuwt voor het risico 

dat het recht op een doeltreffende voorziening in rechte niet wordt geëerbiedigd wanneer 

nationale gerechtelijke procedures onaanvaardbare vertragingen oplopen; is van mening 

dat om het beginsel van een gelijke behandeling in rechte en effectieve toegang tot de 

rechter te eerbiedigen, sociaaleconomische belemmeringen voor deze toegang, zoals 

buitensporige gerechtskosten en heffingen, in elke lidstaat moeten worden aangepakt; 

neemt nota van de rechtsonzekerheid die wordt gecreëerd door bepalingen met 

terugwerkende kracht in nieuwe wetgeving van de lidstaten en door voortdurende 

veranderingen op hetzelfde regelgevingsgebied, hetgeen de toegang tot de rechter de facto 

belemmert; roept de lidstaten op de effectieve tenuitvoerlegging van het recht op toegang 

tot de rechter en een onafhankelijke, billijke, effectieve, onpartijdige rechtsbedeling 

binnen een redelijke termijn te waarborgen;  

30. verzoekt de Commissie om rekening te houden met het verslag-Göncz van 17 februari 

2014 over de evaluatie van de rechtspleging met betrekking tot strafrechtspleging en de 

rechtsstaat, waarin het gebrek aan beschikbare gegevens over nationale rechtssystemen 

wordt betreurd en de lidstaten derhalve wordt gevraagd ten volle met de instellingen van 

de EU en de Raad van Europa samen te werken en op gezette tijden onpartijdige, 

betrouwbare, objectieve en vergelijkbare gegevens met betrekking tot hun rechtssystemen 

te verzamelen en te verstrekken; verzoekt om een doeltreffend mechanisme voor 

regelmatige evaluatie van de eerbiediging van de in artikel 2 VEU neergelegde 

fundamentele waarden van de EU door de lidstaten, dat als basis kan dienen voor een 

instrument voor vroegtijdige waarschuwing, en wijst erop dat de Commissie bevoegd is 

om tegen een lidstaat die een krachtens de Verdragen op hem rustende verplichting niet 

nakomt een zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie; 

31. is ingenomen met het Europese e-justitieportaal, dat wordt beheerd door de Commissie en 

beroepsbeoefenaars en het publiek informatie biedt over rechtssystemen en dat een handig 

instrument is om de toegang tot de rechter te verbeteren, met een afzonderlijk onderdeel 

over de grondrechten, waarin burgers informatie krijgen over waar zij terechtkunnen als 

hun grondrechten worden geschonden. 
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Miriam Dalli, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Peter Jahr, Rikke Karlsson, 

Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Edouard 

Martin, Roberta Metsola, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Laurențiu 

Rebega, Sofia Sakorafa, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana 

Ždanoka 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers 

Michela Giuffrida, Jérôme Lavrilleux, Josep-Maria Terricabras, Ángela 

Vallina, Rainer Wieland 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Isabella Adinolfi, Paul Brannen 

 
 


