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Predlog spremembe 1
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... izvršnemu direktorju Agencije za 
evropski GNSS glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 
2010;

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju 
Agencije za evropski GNSS glede 
izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 2
Inés Ayala Sender

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... razrešnico direktorju Agencije za 
evropski GNSS glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 
2010;

1. podeli razrešnico direktorju Agencije za 
evropski GNSS glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 
2010;

Or. es

Predlog spremembe 3
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Agencije za 
evropski GNSS za proračunsko leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Agencije za evropski GNSS za 
proračunsko leto 2010;

Or. en
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Predlog spremembe 4
Inés Ayala Sender

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... o zaključku računovodskih izkazov 
Agencije za evropski GNSS za 
proračunsko leto 2010

1. odobri zaključek računovodskih izkazov 
Agencije za evropski GNSS za 
proračunsko leto 2010

Or. es

Predlog spremembe 5
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Uvodna izjava F – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pozval agencijo, naj odpravi 
pomanjkljivosti, ki kršijo načelo enake 
obravnave pri uporabi merila o 
izpolnjevanju pogojev v postopkih izbire 
uslužbencev, ki so odprti tako za notranje 
kot za zunanje kandidate;

– pozval agencijo, naj odpravi 
pomanjkljivosti, ki kršijo načelo enake 
obravnave pri uporabi merila o 
izpolnjevanju pogojev v postopkih izbire 
uslužbencev, ki so odprti tako za notranje 
kot za zunanje kandidate; ugotavlja, da je 
agencija med letom 2011 že sprejela 
potrebne ukrepe za zagotovitev 
preglednosti, enake obravnave in 
učinkovitosti postopkov izbire;

Or. es

Predlog spremembe 6
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Uvodna izjava F – alinea 3 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– pozval agencijo, naj izboljša merila za 
izključitev za sedmi raziskovalni okvirni 
program, ki niso bila objavljena in 
preverjena,

– pozval agencijo, naj izboljša merila za 
izključitev za sedmi raziskovalni okvirni 
program, ki niso bila objavljena in 
preverjena; vendar ugotavlja, da je 
agencija že zagotovila zadostne 
informacije, ki dokazujejo, da je vedno 
sledila pravilom finančne uredbe in 
sedmega okvirnega programa ter da je 
pravilno objavila omenjena merila za 
izključitev pri službi CORDIS,

Or. es

Predlog spremembe 7
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Uvodna izjava F – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ugotovil, da organ za podelitev razrešnice 
ni sistematično dokazal, da so bila 
preverjena merila za mala in srednja 
podjetja, za potencialne upravičence, ki 
sodelujejo pri nekaterih od področij, ki niso 
bila izpolnjena,

– ugotovil, da organ za podelitev razrešnice 
ni sistematično dokazal, da so bila 
preverjena merila za mala in srednja 
podjetja, za potencialne upravičence, ki 
sodelujejo pri nekaterih od področij, ki niso 
bila izpolnjena; vendar ugotavlja, da je 
agencija vedno sistematično sledila 
merilom za mala in srednja podjetja, saj 
mora pri izbiri upravičencev uporabljati 
referenčna merila generalnega 
direktorata Komisije za raziskave,

Or. es

Predlog spremembe 8
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Uvodna izjava G
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Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je proračun agencije za leto 2010 
znašal 15.900.000 EUR, kar je 64,19-
odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 
2009, ko je znašal 44.400.000 EUR, ker je 
bil prvotni prispevek Unije k proračunu 
agencije za leto 2010 7.890.000 EUR,

G. ker je proračun agencije za leto 2010 
znašal 15.900.000 EUR, kar je 64,19-
odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 
2009, ko je znašal 44.400.000 EUR, ker je 
agencija sporočila, da je prispevek 
Evropske unije k njenemu proračunu za 
leto 2010 znašal 8.690.000 EUR,

Or. en

Predlog spremembe 9
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je v letu 2010 agencija 
kupila opredmetena stalna sredstva v 
višini 4.400.000 EUR, in sicer satelitske 
magnetne ustvarjalce navora, satelitske 
pogonske potisnike, posode za gorivo 
satelita (validacija v orbiti) in rubidijeve 
atomske ure za uporabo na tleh (polna 
operativna zmogljivost);

1. ugotavlja, da je v skladu z računovodsko 
prakso programa Galileo agencija v letu 
2010 kot izdatke za raziskave knjižila 
sestavne dele v višini 4.400.000 EUR, in 
sicer satelitske magnetne ustvarjalce 
navora, satelitske pogonske potisnike, 
posode za gorivo satelita (validacija v 
orbiti) in rubidijeve atomske ure za 
uporabo na tleh (polna operativna 
zmogljivost); 

Or. es

Predlog spremembe 10
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža zaskrbljenost, da so bila ta 
sredstva knjižena kot odhodki za raziskave 

2. ugotavlja, da so bila ta sredstva knjižena 
kot odhodki za raziskave namesto kot 
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namesto kot sredstva, namenjena za prenos 
Komisiji s strani agencije; je zaskrbljen, da 
računi agencije za leto 2010 dosledno niso 
pravilni in da so sredstva podcenjena v 
višini 4,4 milijona EUR in prav tako tudi 
izkaz poslovnega izida, in sicer v istem 
znesku;

sredstva, namenjena za prenos Komisiji s 
strani agencije; poudarja, da je ta 
računovodska praksa v skladu z 
zahtevami Unije za knjiženje sestavnih 
delov programa Galileo;

Or. es

Predlog spremembe 11
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva agencijo, naj zato s tem v zvezi 
nemudoma ukrepa ter obvesti organ za 
podelitev razrešnice o ukrepih, ki bodo 
odpravili te pomanjkljivosti do marca 
2012, da jih bo mogoče upoštevati pred 
glasovanjem Evropskega parlamenta na 
plenarnem zasedanju;

3. ugotavlja, da je agencija v poročilu, 
poslanem dne 28. februarja 2012, 
Parlament že obvestila, zakaj so bili ti 
sestavni deli v izkazih obravnavani tako;

Or. es

Predlog spremembe 12
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 4 – alinea 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– cilj faze validacije v orbiti (IOV)/popolne 
operativne zmogljivosti (FOC) je bil 
oceniti tehnično izvedljivost sistema, ki ni 
bil validiran v letu 2010;

– cilj faze validacije v orbiti (IOV)/popolne 
operativne zmogljivosti (FOC) je bil 
oceniti tehnično izvedljivost sistema, ki ni 
bil validiran v letu 2010, saj namerava 
Komisija, ki upravlja in vodi program 
Galileo, to validirati v kasnejši fazi;

Or. es
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Predlog spremembe 13
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 4 – alinea 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– agencija v skladu z dogovorom z 
Matimop nikoli ni nameravala kupiti te 
opreme niti ta nikoli ni bila in ne bo pod 
nadzorom agencije;

– agencija v skladu z dogovorom z 
Matimop nikoli ni nameravala kupiti te 
opreme niti ta nikoli ni bila in ne bo pod 
njenim nadzorom; to je eden od glavnih 
pogojev iz računovodskih standardov 
Unije za priznavanje sredstev,

Or. es

Predlog spremembe 14
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava, da je bila poleg pripomb 
Računskega sodišča in po začetku 
veljavnosti Uredbe (ES) št. 683/2008 
večina dejavnosti ter sredstev, povezanih s 
programom EGNOS in Galileo, prenesena 
na Komisijo v decembru 2009, vendar je 
treba stanje 31. decembra 2010 v višini 
2.000.000 EUR, s katerim agencija 
razpolaga za tehnično podporo s strani 
Evropske vesoljske agencije, še vedno 
določiti; zato poziva agencijo, naj obvesti 
organ za podelitev razrešnice o sprejetih 
ukrepih v zvezi s tem, saj je agencija 
odgovorila, da se bo prenos zaključil 
septembra 2011;

5. priznava, da je bila poleg pripomb 
Računskega sodišča in po začetku 
veljavnosti Uredbe (ES) št. 683/2008 
večina dejavnosti ter sredstev, povezanih s 
programom EGNOS in Galileo, prenesena 
na Komisijo v decembru 2009, vendar je 
treba stanje 31. decembra 2010 v višini 
2.000.000 EUR, s katerim agencija 
razpolaga za tehnično podporo s strani 
Evropske vesoljske agencije, še vedno 
določiti; na podlagi podatkov agencije 
ugotavlja, da je bil prenos 2.000.000 EUR 
zaključen 3. oktobra 2011;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava, da je bila poleg pripomb 
Računskega sodišča in po začetku 
veljavnosti Uredbe (ES) št. 683/2008 
večina dejavnosti ter sredstev, povezanih s 
programom EGNOS in Galileo, prenesena 
na Komisijo v decembru 2009, vendar je 
treba stanje 31. decembra 2010 v višini 
2.000.000 EUR, s katerim agencija 
razpolaga za tehnično podporo s strani 
Evropske vesoljske agencije, še vedno 
določiti; zato poziva agencijo, naj obvesti 
organ za podelitev razrešnice o sprejetih 
ukrepih v zvezi s tem, saj je agencija 
odgovorila, da se bo prenos zaključil 
septembra 2011;

5. priznava, da je bila poleg pripomb 
Računskega sodišča in po začetku 
veljavnosti Uredbe (ES) št. 683/2008 
večina dejavnosti ter sredstev, povezanih s 
programom EGNOS in Galileo, prenesena 
na Komisijo v decembru 2009, vendar je 
treba stanje 31. decembra 2010 v višini 
2.000.000 EUR, s katerim agencija 
razpolaga za tehnično podporo s strani 
Evropske vesoljske agencije, še vedno 
določiti; zato poziva agencijo, naj obvesti 
organ za podelitev razrešnice o sprejetih 
ukrepih v zvezi s tem, saj je agencija 
odgovorila, da se bo prenos zaključil 
septembra 2011; ugotavlja, da je agencija 
omenjena sredstva prenesla na Komisijo 
3. oktobra 2011, kakor je navedeno v 
informacijah, ki jih je agencija 
posredovala Parlamentu 28. februarja 
2012;

Or. es

Predlog spremembe 16
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. na podlagi letnih računovodskih 
izkazov agencije ugotavlja, da je bil 
prispevek Unije k proračunu agencije 
8.125.900 EUR v primerjavi z 6.604.600 
EUR v letu 2009; vendar ugotavlja, da:

črtano

je v poročilu Računskega sodišča o letnih 
računovodskih izkazih agencije za leto 
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2010 agencija navedla, da je bil prispevek 
Unije 8.700.000 EUR;
– je v poročilu o upravljanju proračuna in 
finančnem poslovodenju za leto 2010 
navedeno, da je bil prispevek Unije 
7.890.000 EUR;
– dokončno sprejetje splošnega proračuna
Unije za finančno leto 2010 izkazuje 
prispevek Unije 5.135.000 EUR;
poziva agencijo in Komisijo, naj obvestita 
organ za podelitev razrešnice o dejanskem 
prispevku Unije k proračunu agencije za 
leto 2010 ter pojasnita razlike v 
razpoložljivih podatkih;

Or. en

Predlog spremembe 17
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 6 – pododstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva agencijo in Komisijo, naj obvestita 
organ za podelitev razrešnice o dejanskem 
prispevku Unije k proračunu agencije za 
leto 2010 ter pojasnita razlike v 
razpoložljivih podatkih;

poziva agencijo in Komisijo, naj obvestita 
organ za podelitev razrešnice o dejanskem 
prispevku Unije k proračunu agencije za 
leto 2010 ter pojasnita razlike v 
razpoložljivih podatkih; ugotavlja, da je 
agencija Parlament obvestila o prispevku, 
prejetem v letu 2010, in da so bili ti 
prispevki ustrezno objavljeni v Uradnem 
listu Evropske unije;

Or. es

Predlog spremembe 18
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. na podlagi podatkov agencije 
ugotavlja, da je končni prispevek Unije 
agenciji v letu 2010 znašal 8.690.000 EUR 
in da je v tem znesku zajet prvotni 
proračun 5.135.000 EUR, dopolnjen s 
povračilom presežka v višini 2.755.000 
EUR, ter dodatnih 800.000 EUR sredstev 
za plačila, namenjenih okrepitvi naslova 
III (odhodki iz poslovanja);

Or. en

Predlog spremembe 19
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 8 – pododstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

je zaskrbljen, da je v naslovu III stopnja 
izvrševanja agencije pri plačilih samo 60 % 
v primerjavi z 97 % v letu 2009; poziva 
agencijo, naj izvede ustrezne ukrepe in pri 
plačilih zagotovi boljšo stopnjo 
izvrševanja;

je zaskrbljen, da je v naslovu III stopnja 
izvrševanja agencije pri plačilih samo 60 % 
v primerjavi z 97 % v letu 2009; 
pozdravlja, da je agencija sprejela 
potrebne ukrepe za izboljšanje tega stanja, 
kar je pomenilo visoko izvrševanje plačil v 
letu 2011 (90 % za naslov III in 94 % za 
celotni proračun);

Or. es

Predlog spremembe 20
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva agencijo, naj izboljša 
pomanjkljivosti, ki jih je ugotovilo 

11. je seznanjen s pomanjkljivostmi, ki jih 
je ugotovilo Računsko sodišče pri postopku 
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Računsko sodišče pri postopku ocenjevanja 
dodeljevanja donacij v zvezi s sedmim 
okvirnim raziskovalnim 
programom/Galileo/drugi razpis, katerega 
proračun znaša 26.000.000 EUR; zlasti se 
seznanja s pripombami Računskega 
sodišča, da merila za ocenjevanje finančne 
zmožnosti vlagateljev prošenj niso bila 
opredeljena, čeprav se je najvišja stopnja 
povračila določala na podlagi statusa 
vlagatelja prošnje, Agencija tega statusa 
ni preverjala;

ocenjevanja dodeljevanja donacij v zvezi s 
sedmim okvirnim raziskovalnim 
programom/Galileo/drugi razpis, katerega 
proračun znaša 26.000.000 EUR; 
pozdravlja, da je agencija že popravila te 
pomanjkljivosti ter da sedaj ocenjevanje 
finančne zmožnosti vlagateljev
sistematično izvaja Komisija;

Or. es

Predlog spremembe 21
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poleg tega poziva agencijo, naj 
izboljša slabosti, ki jih je ugotovilo 
Računsko sodišče pri dveh sporazumih o 
donacijah v okviru šestega raziskovalnega 
programa/tretji razpis; zlasti ugotavlja, da 
so predloženi zahtevki za povračilo 
stroškov upravičencem temeljili na 
standardnih stopnjah, namesto na 
dejanskih stroških; opozarja agencijo, da 
to ni v skladu z načelom nepridobitnosti 
za finančne prispevke Unije in da bi 
morala agencija nemudoma razrešiti to 
situacijo;

12. je seznanjen s pripombami 
Računskega sodišča pri dveh sporazumih 
o donacijah v okviru šestega 
raziskovalnega programa/tretji razpis; 
zlasti ugotavlja, da so predloženi zahtevki 
za povračilo stroškov upravičencem 
temeljili na standardnih stopnjah, ki jih 
dovoljuje Skupno podjetje Galileo (pravni 
predhodnik agencije); poudarja, da je bil 
ta sistem stopenj objavljen v javnih 
razpisih pri službi CORDIS, kar pomeni, 
da mora agencija še naprej uporabljati 
veljavne pogodbene določbe;

Or. es

Predlog spremembe 22
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poleg pripomb Računskega sodišča 
ugotavlja tudi, da je izvajanje pet 
revidiranih donacij, povezanih predvsem s 
šestim okvirnim raziskovalnim 
programom, zamujalo od enega do treh let, 
kar je imelo za posledico, da se je povečala 
začetna vrednost pogodbe; ugotavlja, da je 
agencija upravičila te zamude z razlago, da 
se vrhunska tehnološka narava teh 
dejavnosti stalno spreminja in da se je zato 
odločila za spremembe in podaljšanja;

13. poleg pripomb Računskega sodišča 
ugotavlja tudi, da je izvajanje pet 
revidiranih donacij, povezanih s šestim 
okvirnim raziskovalnim programom, 
zamujalo od enega do treh let, kar je imelo 
za posledico, da se je povečala začetna 
vrednost pogodbe; ugotavlja, da je agencija 
upravičila te zamude z razlago, da se 
vrhunska tehnološka narava teh dejavnosti 
stalno spreminja in da se je zato odločila za 
spremembe in podaljšanja, ki so bila nujna 
in koristna za celoten program Galileo;
ugotavlja, da je agencija poudarila, da ni 
nikoli prekoračila mej proračuna, 
predvidenih za celoten sklop pogodb;

Or. es

Predlog spremembe 23
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da letno poročilo agencije o 
dejavnosti ne odraža nujno njenega letnega 
delovnega programa; poleg tega ugotavlja, 
da so cilji letnega delovnega programa 
opredeljeni bolj ohlapno, kar otežuje 
ocenjevanje in kontrolo doseženih ciljev; 
zato poziva agencijo, naj izboljša letni 
delovni program, da bo lahko organ za 
podelitev razrešnice lažje ocenil njeno 
učinkovitost;

15. ugotavlja, da letno poročilo agencije o 
dejavnosti ne odraža nujno njenega letnega 
delovnega programa; poleg tega ugotavlja, 
da so cilji letnega delovnega programa 
opredeljeni bolj ohlapno, kar otežuje 
ocenjevanje in kontrolo doseženih ciljev; 
zato poziva agencijo, naj izboljša letni 
delovni program, da bo lahko organ za 
podelitev razrešnice lažje ocenil njeno 
učinkovitost; poudarja, da je agencija 
upoštevala priporočila Računskega 
sodišča, in pozdravlja, da je zato oblika 
naslednjih letnih delovnih programov v 
skladu z zahtevami;

Or. es
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Predlog spremembe 24
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva agencijo, naj izboljša izbirne 
postopke, da se ne ogrozi transparentnosti 
zaposlovanja; se seznanja s pripombami 
Računskega sodišča, da pri revidiranih 
postopkih izbire uslužbencev niso bila 
določena merila, ki bi jih morali kandidati 
doseči za povabilo na pisne teste in 
razgovore ali za uvrstitev na seznam 
ustreznih kandidatov:

16. poziva agencijo, naj izboljša izbirne 
postopke, da se ne ogrozi transparentnosti 
zaposlovanja; se seznanja s pripombami 
Računskega sodišča, da pri revidiranih 
postopkih izbire uslužbencev niso bila 
določena merila, ki bi jih morali kandidati 
doseči za povabilo na pisne teste in 
razgovore ali za uvrstitev na seznam 
ustreznih kandidatov pred predizbirnimi 
testi: ugotavlja, da je agencija izboljšala 
svoje izbirne postopke, pri katerih je 
spoštovala standarde Unije za izbor 
osebja: objava prostih delovnih mest pri 
EPSO in na spletnem mestu agencije, pri 
čemer sistematično vključuje vse potrebne 
informacije o delovnem mestu, izbirnem 
postopku in zahtevah za primernost, ter 
določa in izvaja vrsto kontrol med 
potekom izbirnega postopka na podlagi 
objektivnih meril, ki se uporabljajo pri 
vseh fazah postopka; 

Or. es

Predlog spremembe 25
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 20 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poleg tega se seznanja s pripombami
agencije v njenem letnem poročilu o 
dejavnosti, da ob koncu leta 2010 ni bilo 
neuresničenih kritičnih priporočil Službe 

20. pozdravlja, da je bilo pet nerešenih 
priporočil agencije iz njenega letnega 
poročila o dejavnosti iz leta 2010 že 
izvedenih, kakor je bilo sporočeno 



AM\892994SL.doc 15/17 PE483.629v01-00

SL

za notranjo revizijo, 5 odprtih priporočil 
pa se nanaša na:

Parlamentu v letnem poročilu agencije o 
izvajanju priporočil decembra 2011;

Or. es

Predlog spremembe 26
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 20 – alinea 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– razkritje ciljev in kazalnikov uspešnosti 
v letnem delovnem programu,

črtano

Or. es

Predlog spremembe 27
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 20 – alinea 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– potrebo po uradnem imenovanju 
računovodje s strani upravnega odbora,

črtano

Or. es

Predlog spremembe 28
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 20 – alinea 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– zagotovitev ustreznih odločitev o 
financiranju,

črtano
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Or. es

Predlog spremembe 29
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 20 – alinea 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– okrepitev ključnih kontrol v upravljanju 
donacij,

črtano

Or. es

Predlog spremembe 30
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 20 – alinea 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

– posodobitev finančnih delegacij in 
redno ocenjevanje pravic uporabnikov 
ABAC;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 31
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. opozarja na priporočila iz prejšnjih 
poročil o razrešnici, navedena v prilogi k 
tej resoluciji;

21. pozdravlja, da je agencija pri svojih 
dejavnostih upoštevala vsa priporočila 
Parlamenta iz prejšnjih poročil o 
razrešnici, kot so navedena v prilogi k tej 
resoluciji, kar je razvidno v poročilu, ki ga 
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je agencija Parlamentu poslala 28. 
februarja 2012;

Or. es


