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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon voor wat betreft het 
Europees Parlement
(2013/2130(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie,

– gezien zijn besluit van 20 oktober 2010 inzake de herziening van het kaderakkoord over 
de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie1,

– gezien zijn resoluties van 22 november 2012 inzake de verkiezingen voor het Europees 
Parlement in 20142, en van 4 juli 2013 over verbetering van de organisatie van de 
verkiezingen voor het Europees Parlement in 20143,

– gezien het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 
Europese Commissie,

– gezien artikel 48 en artikel 119, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de adviezen van de 
Commissie internationale handel, de Commissie juridische zaken, de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0000/2013), 

A. overwegende dat ten volle gebruik moet worden gemaakt van de verdieping van de 
democratische legitimiteit van de Europese Unie zoals voorzien in het Verdrag van 
Lissabon, via de procedure van de verkiezing van de voorzitter van de Europese 
Commissie en de installatie van de Europese Commissie, waarmee een nieuwe politieke 
dimensie wordt gegeven aan de Europese verkiezingen door middel van de benoeming 
van kandidaten voor die functie door de Europese politieke partijen en waarmee burgers 
dichter bij elkaar gebracht worden doordat ze ook in de gelegenheid worden gesteld om 
hun stem uit te brengen voor de persoon van hun keuze;   

B. overwegende dat de gekozen voorzitter van de nieuwe Commissie ten volle gebruik moet 
maken van de prerogatieven die hem worden toegekend krachtens het Verdrag van 
Lissabon en alle passende stappen moet ondernemen om ervoor te zorgen dat de volgende 
Commissie op doeltreffende wijze functioneert, ongeacht haar omvang, die vanwege de 
besluiten van de Europese Raad niet zal afnemen zoals voorzien in het Verdrag van 
Lissabon;

C. overwegende dat de verantwoordingsplicht van de Commissie aan het Parlement moet 
worden versterkt via de jaarlijkse en meerjarige programmering van de Unie, alsook door 

                                               
1 PB C 70 van 8.3.2012, blz. 98.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0462,
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0323.
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het aanbrengen van symmetrie tussen de vereiste meerderheid voor de verkiezing van de 
voorzitter van de Commissie en die voor de motie van afkeuring; 

D. overwegende dat de rol van het Parlement bij het bepalen van de agenda in 
wetgevingsaangelegenheden moet worden versterkt en dat het beginsel dat het Parlement 
en de Raad in wetgevingsaangelegenheden op gelijke voet handelen, dat is neergelegd in 
het Verdrag van Lissabon, ten volle ten uitvoer moet worden gelegd; 

E. overwegende dat de bestaande interinstitutionele overeenkomsten ter gelegenheid van de 
installatie van de nieuwe Commissie moeten worden herzien en verbeterd;

Legitimiteit en politieke verantwoordingsplicht van de Commissie 
(Installatie en afzetting van de Commissie)

1. benadrukt de noodzaak om de democratische legitimiteit, onafhankelijkheid en politieke 
rol van de Commissie te versterken door de keuze van de stemmers meer rechtstreeks te 
verbinden met de verkiezing van de voorzitter van de Commissie; 

2. dringt er bij de volgende Conventie op aan de manier waarop de voorzitter van de 
Commissie wordt gekozen te herzien, teneinde de democratische legitimiteit van de 
Commissie te versterken, met inbegrip van de mogelijkheid om rechtstreekse verkiezingen 
te houden;

3. herhaalt dat alle Europese politieke partijen hun kandidaten die gaan strijden voor de 
functie van voorzitter van de Commissie ruim voor de geplande datum van de Europese 
verkiezingen moeten aanwijzen; 

4. verwacht van kandidaten die gaan strijden om de functie van voorzitter van de Commissie 
dat zij in de campagne voor de Europese verkiezingen een significante rol spelen door in 
alle lidstaten het politieke programma van hun Europese politieke partij te verspreiden en 
te promoten;

5. herhaalt zijn verzoek aan de Europese Raad om tijdig en voor aanvang van de 
verkiezingen toe te lichten hoe hij voornemens is de keuze van de Europese burgers bij de 
benoeming van de voorzitter van de Commissie te respecteren, in het kader van 
raadplegingen die moeten worden gehouden tussen het Parlement en de Europese Raad uit 
hoofde van de aan het Verdrag van Lissabon gehechte Verklaring 11;

6. verzoekt dat sommige leden van de volgende Commissie gekozen worden uit nieuw 
gekozen leden van het Europees Parlement; verzoekt de regeringen van de lidstaten om de 
stemmen van hun medeburgers naar behoren in aanmerking te nemen wanneer zij mensen 
voordragen om te worden benoemd als leden van de Europese Commissie; 

7. is van oordeel dat de gekozen voorzitter van de Commissie zelfstandiger moet handelen 
bij het selecteren van de overige leden van de Commissie; vraagt de regeringen van de 
lidstaten om ieder een lijst van ten minste drie kandidaten voor de functie van 
commissaris te overleggen, zodat de gekozen voorzitter van de Commissie een van de 
kandidaten van die lijst kan kiezen; verzoekt de nieuw gekozen voorzitter van de 
Commissie met klem om er bij de regeringen van de lidstaten op aan te dringen dat hij er 
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met behulp van de lijst van kandidaten voor de functie van commissaris voor kan zorgen 
dat het aantal mannen en vrouwen in de Europese Commissie in evenwicht is;

8. is van mening, in navolging van de politieke overeenkomst die bereikt is op de 
bijeenkomst van de Europese Raad op 11 en 12 december 2013 en als gevolg van het 
besluit van de Europese Raad van 22 mei 2013 betreffende het aantal leden van de 
Europese Commissie, dat er extra maatregelen in overweging moeten worden genomen 
voor een effectievere werking van de Commissie, onverminderd het recht om één 
commissaris per lidstaat te benoemen; 

9. is van mening dat de oplossing uit hoofde van de van kracht zijnde Verdragen kan bestaan 
in de invoering van een roulatiesysteem voor commissarissen met portefeuille en 
commissarissen zonder portefeuille, waarmee de hoeveelheid en de inhoud van de 
portefeuilles relatief stabiel wordt gehouden en tegelijkertijd gegarandeerd wordt dat de 
vertegenwoordiging van de bijzonderheden en belangen van alle lidstaten goed in 
evenwicht is in het beleidvormingsproces van de Commissie; is van oordeel dat 
commissarissen zonder portefeuille binnen dit kader ten volle moeten deelnemen aan het 
beleidvormingsproces en vertegenwoordigingstaken voor de Commissie kunnen 
verrichten op Europees niveau;

10. benadrukt dat de kandidaat voor de functie van voorzitter van de Commissie, als genoemd 
in punt 2 van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 
Commissie, verzocht moet worden om na zijn benoeming door de Europese Raad aan het 
Europees Parlement de politieke richtsnoeren voor zijn mandaat te overleggen, gevolgd 
door een gedetailleerde uitwisseling van standpunten, voordat het Parlement de 
voorgedragen kandidaat benoemt als voorzitter van de Commissie;

11. dringt er bij de toekomstige voorgedragen voorzitter van de Commissie op aan naar 
behoren rekening te houden met de voorstellen en aanbevelingen voor de wetgeving van 
de Europese Unie die het Europees Parlement eerder heeft gedaan op basis van 
initiatiefverslagen of resoluties die de steun hebben gekregen van een grote meerderheid 
van de leden van het Europees Parlement en waaraan de vorige Commissie met succes 
gevolg had gegeven voor het einde van haar mandaat;

12. is van mening dat de meerderheid die krachtens artikel 234 VWEU momenteel vereist is 
voor een motie van wantrouwen tegen de Commissie in een toekomstige herziening van 
de Verdragen vereenvoudigd moet worden zodat alleen een meerderheid van het Europees 
Parlement vereist is;

Wetgevingsinitiatief en wetgevende activiteit 
(parlementaire bevoegdheid en controle)

13. neemt het standpunt in dat, hoewel de algehele beoordeling van de interinstitutionele 
betrekkingen tussen het Parlement en de Commissie positief is, er nog steeds een aantal 
problemen en tekortkomingen is waaraan extra aandacht moet worden besteed en 
waarvoor actie moet worden ondernomen; 

14. benadrukt dat het streven naar doeltreffendheid er niet toe mag leiden dat de kwaliteit van 
de wetgeving afneemt of dat het Parlement zijn eigen doelstellingen moet opgeven;
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15. benadrukt dat het probleem van transparantie alomtegenwoordig is en zich vaak voordoet 
bij alle instellingen, ook in akkoorden in eerste lezing; merkt op dat het Parlement getracht 
heeft dit probleem aan te pakken met de aanneming van de nieuwe artikelen 70 en 70 bis 
van zijn Reglement;

16. maakt zich zorgen over de aanhoudende problemen met het toepassen van de gewone 
wetgevingsprocedure, met name in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) en het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), alsook met het aanpassen van de 
bepalingen die voorheen in de derde pijler waren opgenomen aan de hiërarchie van 
normen van het Verdrag van Lissabon, en in het algemeen met betrekking tot de 
aanhoudende ‘asymmetrie’ ten aanzien van de transparantie van het aandeel van de 
Commissie in het voorbereidende werk van de twee takken van de wetgevende autoriteit; 
onderstreept in dat opzicht de noodzaak om de werkmethoden van de Raad zodanig aan te 
passen dat het voor de vertegenwoordigers van het Parlement mogelijk wordt gemaakt om 
bij sommige van de vergaderingen van het Parlement aanwezig te zijn wanneer daarvoor 
goede redenen zijn volgens het beginsel van loyale samenwerking tussen de instellingen; 

17. vraagt de Commissie om beter gebruik te maken van de prelegislatieve fase, en in het 
bijzonder van de waardevolle inbreng op basis van groen- en witboeken, en om het 
Europees Parlement stelselmatig in kennis te stellen van voorbereidend werk dat door haar 
diensten is uitgevoerd, op gelijke voet met de Raad;

18. is van mening dat het Parlement zijn zelfstandige structuur verder moet ontwikkelen en 
optimaal moet benutten voor het beoordelen van de gevolgen van substantiële 
veranderingen of wijzigingen van het oorspronkelijke, door de Commissie ingediende 
voorstel;

19. betreurt het feit dat, hoewel de Commissie haar verplichtingen formeel gezien nakomt 
door binnen 3 maanden antwoord te geven op verzoeken van het Parlement om 
wetgevingsinitiatieven, zij daaraan niet altijd een goed en substantieel gevolg heeft 
gegeven;

20. verzoekt dat het initiatiefrecht van het Parlement bij de volgende herziening van de 
Verdragen ten volle erkend wordt, door de Commissie te verplichten gevolg te geven aan 
alle verzoeken om wetgevingsvoorstellen die het Parlement heeft ingediend uit hoofde van 
artikel 225 VWEU;

21. is van mening dat de bevoegdheid van de Commissie om wetgevingsvoorstellen in te 
trekken bij de volgende herzieningen van de Verdragen beperkt moet worden tot de 
gevallen waarin het Parlement, na vaststelling van het standpunt van het Parlement in 
eerste lezing, ermee instemt dat het voorstel vanwege gewijzigde omstandigheden niet 
langer gerechtvaardigd is;

22. vestigt de aandacht op de noodzaak om een goed onderscheid te maken tussen de 
essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling, die door de wetgevende autoriteit 
moeten worden vastgesteld in de wetgevingshandeling zelf, en de verschillende niet-
essentiële onderdelen in verband met een wetgevingsinstrument, voornamelijk van 
technische aard, die door middel van gedelegeerde handelingen moeten worden 
vastgesteld;
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23. benadrukt het belang van de keuze tussen gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen vanuit het oogpunt om de prerogatieven van het Parlement te 
waarborgen, en herhaalt zijn verzoek aan de Commissie en aan de Raad om het eens te 
zijn met het Parlement over de vaststelling van criteria voor de toepassing van de artikelen 
290 en 291 VWEU;

24. spoort de Commissie aan het Parlement op gepaste wijze te betrekken bij de 
voorbereidende fase van de gedelegeerde handelingen en de leden van het Parlement alle 
relevante informatie te doen toekomen, overeenkomstig punt 15 van het kaderakkoord 
over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie; 

25. vraagt de Commissie het kaderakkoord na te leven wat betreft toegang van de 
deskundigen van het Parlement tot de vergaderingen van de deskundigen van de 
Commissie door te voorkomen dat die samenvallen met de vergaderingen van de 
comitéprocedure-comités;

Internationale betrekkingen
(parlementaire bevoegdheid en controle)

26. merkt op dat de weigering om de SWIFT-overeenkomst goed te keuren de eerste keer was 
dat het Parlement gebruik maakte van zijn nieuw verworven prerogatieven;

27. vraagt dat het Parlement in alle stadia van de procedures voor het sluiten van 
internationale overeenkomsten volledig en nauwkeurig op de hoogte wordt gehouden om 
te garanderen dat het Parlement zijn definitieve besluit kan nemen met een uitgebreide 
kennis van het onderwerp in kwestie;

28. benadrukt de noodzaak om te garanderen dat het Parlement daadwerkelijk in staat is om 
een gedegen advies uit te brengen over de onderhandelingsmandaten; 

29. herhaalt de noodzaak voor het Parlement om de noodzakelijke maatregelen te nemen om 
toezicht te kunnen houden op de uitvoering van internationale overeenkomsten;

Constitutionele dynamiek
(interinstitutionele betrekkingen en interinstitutionele overeenkomsten)

30. benadrukt dat de Commissie uit hoofde van artikel 17, lid 1, VEU initiatieven moet nemen 
met als doel interinstitutionele overeenkomsten over de jaarlijkse en meerjarige 
programmering van de Unie te bereiken; vestigt de aandacht op de noodzaak het 
Parlement en de Raad te betrekken bij de voorbereiding van het jaarlijkse werkprogramma 
van de Commissie en benadrukt het belang van een realistische en betrouwbare 
programmering die doeltreffend kan worden uitgevoerd en als basis voor de 
interinstitutionele planning kan dienen;

31. is van mening dat het kaderakkoord dat is gesloten tussen het Parlement en de Commissie 
en zijn regelmatige bijwerkingen essentieel zijn voor de versterking en ontwikkeling van 
een structurele samenwerking tussen de twee instellingen; 

32. is ingenomen met het feit dat het in 2010 goedgekeurde kaderakkoord de politieke 
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verantwoordelijkheid van de Commissie ten aanzien van het Parlement aanzienlijk heeft 
versterkt;

33. onderstreept dat de regels inzake dialoog en toegang tot informatie meer uitgebreid 
parlementair toezicht op de activiteiten van de Commissie mogelijk maken, waarmee 
gewaarborgd wordt dat het Parlement door de Commissie op gelijke voet wordt behandeld 
als de Raad van Ministers;

34. merkt op dat bepaalde bepalingen van het huidige kaderakkoord voor verbetering vatbaar 
zijn; stelt voor dat het zittende Parlement een algemene houding en 
onderhandelingsprioriteiten aanneemt voor de verdere onderhandelingen over het 
kaderakkoord zodat dergelijke voorstellen door het nieuwe Parlement kunnen worden 
overwogen;

35. neemt het standpunt in dat dit mandaat de mogelijkheden uit hoofde van de huidige 
Verdragen optimaal moet benutten om de politieke verantwoordelijkheid van de 
uitvoerende macht te versterken en de bestaande bepalingen inzake samenwerking op 
politiek en wetgevingsgebied op één lijn te brengen;

36. herhaalt dat een aantal technische kwesties, zoals gedelegeerde handelingen, 
uitvoeringsmaatregelen, effectbeoordelingen, de behandeling van wetgevingsinitiatieven 
en parlementaire vragen, geactualiseerd moet worden in het licht van de ervaringen die 
gedurende deze zittingsperiode zijn opgedaan; 

37. betreurt dat geen gevolg wordt gegeven aan zijn herhaaldelijke oproepen om het 
Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven" van 2003 open te breken om daarin het 
nieuwe, door het Verdrag van Lissabon gecreëerde wetgevingskader in aanmerking te 
nemen, de huidige beste praktijken te consolideren en het akkoord te actualiseren in 
overeenstemming met de agenda voor slimme regelgeving; 

38. verzoekt de Raad van Ministers zijn standpunt kenbaar te maken over de mogelijkheid om 
deel te nemen aan een trilaterale overeenkomst met het Parlement en de Commissie met 
het doel om meer vooruitgang te boeken met de technische kwesties waarnaar reeds is 
verwezen in het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven", in de bilaterale regeling 
tussen het Parlement en de Raad van Ministers, en gedeeltelijk in het kaderakkoord;

39. is van mening dat, onverminderd de sluiting van een driepartijenovereenkomst tussen het 
Parlement, de Commissie en de Raad, voor aangelegenheden die uitsluitend verband 
houden met de betrekkingen tussen het Parlement en de Commissie een bilateraal 
kaderakkoord moet blijven worden gesloten; benadrukt dat het Parlement geen genoegen 
zal nemen met resultaten die slechter zijn dan die behaald zouden kunnen worden uit 
hoofde van het bestaande kaderakkoord; 

40. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

In dit verslag wordt de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon beoordeeld, waarbij 
in het bijzonder een analyse wordt gemaakt van de gevolgen van de belangrijkste uitdagingen 
die het Verdrag sinds de inwerkingtreding met zich mee heeft gebracht voor de 
interinstitutionele betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie. 

In dat opzicht en rekening houdend met het feit dat het Verdrag van Lissabon erop gericht is 
het democratische karakter van de EU de versterken, legt de rapporteur de nadruk op de 
noodzaak om de keuze van de stemmers meer rechtstreeks te koppelen aan de verkiezing van 
de voorzitter van de Commissie. Hoewel de rol van de Commissie als de ‘motor’ die de 
werkzaamheden van de Europese Unie voortstuwt door het Verdrag van Lissabon niet op de 
helling is gezet, heeft de Commissie de afgelopen vier jaar in de praktijk in feite iets van haar 
politieke invloed verloren binnen de institutionele structuur van de Europese Unie. Deze 
afbrokkeling van de macht van de Commissie hangt voor een groot deel samen met de 
economische en financiële crisis, die in het voordeel werkt van de interventie en autoriteit van 
de Europese Raad en het intergouvernementalisme bevordert ten nadele van de 
communautaire methode.

Het is, in deze context en voor zover de verdieping van de Europese integratie en de 
waarborging van de communautaire methode een sterkere Commissie vereisen met een 
belangrijke rol in het Europese institutionele kader, van het grootste belang dat alle mogelijke 
oplossingen worden overwogen om de democratische legitimiteit van de Commissie te 
versterken, alsook haar politieke invloed en efficiëntie, ofwel uit hoofde van de bestaande 
Verdragen of in de context van een toekomstige herziening van die Verdragen.

De rapporteur steunt, volgens de huidige Verdragen en met het oog op de verkiezingen voor 
het Europees Parlement van 2014, het voorstel voor de benoeming van de kandidaten voor de 
functie van voorzitter van de Commissie door de Europese politieke partijen. Niettemin is de 
rapporteur van mening dat deze kwestie van de legitimiteit van de Commissie in een 
toekomstige herziening van de Verdragen aan een diepgaande analyse moet worden 
onderworpen. De rapporteur is, in dat opzicht en ondanks de voorkeur voor een parlementair 
model of een op de voorzitter gerichte aanpak met de rechtstreekse verkiezing van de 
voorzitter van de Commissie, van oordeel dat, onverminderd de versterking van de 
toezichthoudende bevoegdheden van het Parlement, een bovenmatige parlementarisering van 
het systeem vermeden moet worden en het beginsel van de scheiding der machten niet 
vergeten moet worden. Op dat punt en ter versterking van de toezichthoudende bevoegdheden 
van het Parlement, wordt in het verslag een afname voorgesteld van de meerderheid die uit 
hoofde van artikel 234 VWEU momenteel vereist is voor een motie van wantrouwen tegen de 
Commissie, wordt de kandidaat voor de functie van voorzitter van de Commissie verzocht 
zijn politieke programma voor te leggen aan het Europees Parlement en wordt de aandacht 
gevestigd op het belang van de jaarlijkse en meerjarige programmering van de Unie. Aan de 
andere kant en ter voorkoming van een bovenmatige parlementarisering van het systeem, 
verdedigt de rapporteur dat de voorzitter van de Commissie volgens het beginsel van de 
scheiding der machten meer autonomie moet worden toegekend om de leden van zijn team te 
kiezen, en dat hij niet moet worden gedwongen de aftreding van de commissarissen te eisen. 
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Derhalve wordt in het verslag geen gewag gemaakt van de motie van afkeuring tegen 
individuele commissarissen. 

De rapporteur stelt, voor wat betreft de doeltreffendheid van de Commissie en aangezien de 
beoogde afname van de omvang van de Commissie uit hoofde van artikel 17, lid 5, VEU in 
2014 niet langer van kracht zal zijn vanwege het besluit van de Europese Raad op verzoek 
van de Ierse regering, voor een roulatiesysteem op basis van strikte gelijkheid tussen 
commissarissen met portefeuille en commissarissen zonder portefeuille in te voeren, waarmee 
de demografische en geografische verscheidenheid van alle lidstaten wordt weerspiegeld. Dit 
systeem zou het functioneren van de Commissie verbeteren door een relatieve stabiliteit te 
garanderen in de hoeveelheid en de inhoud van de portefeuilles en de interne 
coördinatieprocedures te vergemakkelijken, waarmee tegelijkertijd gegarandeerd wordt dat de 
vertegenwoordiging van de bijzonderheden en belangen van alle lidstaten in aanmerking 
wordt genomen in de besluiten van de Commissie. Hiertoe moeten alle commissarissen over 
dezelfde wettelijke status beschikken en moet het recht van de commissarissen zonder 
portefeuille om deel te nemen aan het besluitvormingsproces ten volle worden erkend.    

Voorts en rekening houdend met het feit dat het Verdrag van Lissabon de rol van het 
Europees Parlement aanzienlijk vergroot heeft door het belangrijke nieuwe bevoegdheden toe 
te kennen met betrekking tot de wetgeving van de Europese Unie en internationale 
overeenkomsten, maakt de rapporteur ook een beoordeling van de prestaties van het 
Parlement en van de Commissie, alsook van hun interactie op deze gebieden. De rapporteur 
komt in dat opzicht tot de conclusie dat er, hoewel het Parlement erin geslaagd is ervoor te 
zorgen dat zijn nieuwe bevoegdheden en zijn rol als een verantwoordelijke medewetgever 
erkend zijn en hoewel er belangrijke vorderingen zijn gemaakt in zijn betrekkingen met de 
Commissie, nog altijd een aantal problemen en tekortkomingen bestaat, namelijk met 
betrekking tot het delen van informatie, de gedelegeerde handelingen en de 
uitvoeringshandelingen, de effectbeoordelingen, de behandeling van wetgevingsinitiatieven 
en parlementaire vragen, waaraan extra aandacht moet worden besteed en waarvoor actie 
moet worden ondernomen.

Ten slotte en zonder het beginsel van loyale samenwerking tussen de instellingen te vergeten, 
worden in het verslag enkele aanbevelingen gedaan ten aanzien van de herziening van het 
kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie 
en wordt de Raad verzocht deel te nemen aan een aparte trilaterale overeenkomst met het 
Parlement en de Commissie met als doel enkele technische kwesties verder te ontwikkelen, 
voor zover vastgesteld in het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven", in de bilaterale 
regeling tussen het Parlement en de Raad van Ministers, en gedeeltelijk in het kaderakkoord. 


