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2005 m. birželio mėn. Komisija patvirtino veiksmų planą dėl integruotos vidaus kontrolės 
sistemos. Taip ji siekė įvykdyti įsipareigojimą iki savo įgaliojimų pabaigos gauti teigiamą 
patikinimo pareiškimą (DAS). Veiksmų planas pradėtas įgyvendinti 2006 m.

Šiuo darbo dokumentu, pirma, siekiama įvertinti Komisijos padarytą pažangą ir pasiektus 
rezultatus įgyvendinant veiksmų planą. Antra, juo keliami aspektai ir klausimai, susiję su 
integruotos vidaus kontrolės sistemos ateitimi. 

1. Veiksmų planas dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos: kilmė, turinys ir pasiekti 
rezultatai  

1.1. Kilmė

2005 m. Komisija nusprendė imtis veiksmų siekdama gauti teigiamą patikinimo pareiškimą 
(DAS). 2010 m. lapkričio mėn. Europos Audito Rūmai dešimtą kartą nurodė, kad neturi 
pakankamo užtikrinimo dėl mokėjimų pagal visas bendrojo biudžeto dalis. Be to, vykstant 
2003 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai, Europos Parlamentas ir Taryba paragino 
Komisiją imtis veiksmų šiai padėčiai sureguliuoti. Galiausiai, įgyvendinant 2007–2013 m. 
finansinę programą, atsirado galimybių pakeisti teisinį pagrindą ir taip tapo įmanoma 
sužadinti papildomus svertus siekiant gauti teigiamą DAS. 

Kad gautų teigiamą DAS, Komisija labiausiai stengėsi pagerinti vidaus kontrolės sistemą. 
Kodėl?

Pirma, stebėjimo ir vidaus kontrolės sistemos nesuteikė pakankamų garantijų Audito 
Rūmams, kad šie galėtų suteikti teigiamą patikinimo pareiškimą dėl pagrindinių operacijų 
teisėtumo ir tvarkingumo.

Antra, 2004 m. specialiojoje ataskaitoje Audito Rūmai nurodė ES taikomos vidaus audito 
sistemos trūkumus ir patarė, kaip pagerinti audito modelį. 

Trečia, Komisija gavo aiškų politinį įgaliojimą reformuoti vidaus audito modelį. Remdamasis 
T. Wynno pranešimu dėl 2003 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, Europos 
Parlamentas aiškiai ragino Komisiją parengti Bendrijos vidaus kontrolės sistemos 
įgyvendinimo veiksmų planą.  

Savo rekomendacijoje Europos Parlamentui dėl 2003 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
Taryba taip pat paragino Komisiją stengtis ir toliau plėtoti aiškią ir išsamią audito ir kontrolės 
strategiją. 

1.2. Turinys

Veiksmų planu siekiama sumažinti atotrūkį tarp esamos audito sistemos ir Audito Rūmų 
parengto audito modelio. Audito Rūmų pasiūlytas „vieno bendro audito“ modelis grindžiamas 
integruota dalyvių grandine, jiems darniai veikiant pagal bendruosius principus ir būnant 
atsakingiems už savo kiekvienu proceso etapu atliekamą kontrolę. 

Norint įgyvendinti tokį modelį, būtina, kad Komisija savo lygmeniu imtųsi reikiamų veiksmų, 
tačiau ir valstybės narės turi visokeriopai dalyvauti reformoje, nes dabar jos pagal 
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pasidalijamąjį valdymą tvarko 80 proc. ES lėšų. 

Remdamasi atotrūkio vertinimu, Komisija nusprendė imtis 16 konkrečių veiksmų, suskirstytų 
pagal keturias temas: 

Pirmoji tema susijusi su paprastinimu ir bendraisiais kontrolės principais (1–4 veiksmai). 1 
veiksmu, kurio tikslas yra paprastinimas, siekiama užkirsti kelią dėl tinkamumo kriterijų 
taikymo sunkumų atsirandantiems neteisėtumams ir pažeidimams. 2 ir 3 veiksmai susiję su 
bendrųjų principų nustatymu ir Komisijos bei valstybių narių naudojamų kontrolės strategijų 
pateikimo suderinimu. Taip siekiama pateikti aiškesnius ir išsamesnius įrodymus, kad yra 
taikoma priežiūros sistema bei patikrinimai ir kad jais galima tinkamai suvaldyti klaidų riziką. 
Paskutinis šios temos veiksmas susijęs su dialogo su Europos Parlamentu ir Taryba pradėjimu 
dėl toleruotinos pagrindinių operacijų rizikos, kad Audito Rūmams būtų galima pateikti 
išaiškinimą dėl biudžeto įvykdymo tvirtinančių institucijų lūkesčių. 

Antroji tema susijusi su valdymo deklaracijomis ir audito patikinimu (5–8 veiksmai). 
Veiksmais siekiama pateikti pakankamą užtikrinimą dėl pagrindinių operacijų tvarkingumo ir 
teisėtumo kiekvienu ES biudžeto vykdymo lygmeniu. Tai apima didesnį kiekvieno dalyvio 
atskaitingumą, kad Komisijai būtų lengviau savo lygmeniu pateikti įrodymus, kad ES lėšos 
tvarkomos tinkamai. Siekdamas savo tikslo, Europos Parlamentas pareiškė, kad valstybės 
narės aukščiausiu politiniu lygmeniu turėtų pateikti ex ante atskleidimo pareiškimą ir ex post
patikinimo deklaraciją. Tačiau jo pasiūlymui paprieštaravo Ekonomikos ir finansų reikalų 
taryba (ECOFIN). Siekdama suderinti šias skirtingas pozicijas, Komisija pasiūlė kiekvienai 
politikos sričiai skirti nacionalinę koordinavimo įstaigą, kuri teiktų apibendrinamąsias 
ataskaitas dėl darbinio lygmens valdymo deklaracijų (5 veiksmas). Komisija taip pat 
pageidavo tikrinti valdymo deklaracijų naudingumą, kai pasidalijamojo ir netiesioginio 
centralizuoto valdymo principas netaikomas (6 veiksmas). Galiausiai Komisija pareiškė 
pageidaujanti labiau palaikyti nepriklausomo audito ir nacionalinių aukščiausiųjų audito 
institucijų vaidmenį, kad būtų galima užtikrinti papildomą patikinimą dėl atliktų operacijų (7 
ir 8 veiksmai).  

Trečioji tema susijusi su kuo aukštesnio kontrolės lygmens pasiekimu, nedidinant numatytų 
skirti išteklių (9–11 veiksmai). Šiuo tikslu veiksmų plane, pirmiausia, raginama, kad kontrolės 
įstaigos geriau koordinuotų savo veiklą ir taip kuo labiau sumažėtų veiklos dubliavimosi 
rizika. Kalbant konkrečiau, šis veiksmas apima auditorių dalijimąsi savo darbo ir 
įgyvendinimo veiksmų rezultatais, bendros audito strategijos apibrėžimą ir geresnį 
koordinavimą planuojant auditą (9 veiksmas).  Antra, daug dėmesio veiksmų plane skiriama 
sąnaudų ir naudos metodui pagrindinių operacijų klaidų rizikai kontroliuoti. Taip siekiama 
tinkamos pusiausvyros tarp patikrinimų sąnaudų ir naudos (10 ir 11 veiksmai).

Ketvirtoji, paskutinė, veiksmų plano tema susijusi su nevienalyčiu atskirų ES politikos krypčių 
pobūdžiu, todėl joje numatyti veiksmai, kuriais siekiama panaikinti konkretiems sektoriams
būdingus trūkumus (12–16 veiksmai). Pirma, nustačiusios kiekvienos politikos krypties 
trūkumus, Komisijos tarnybos ėmėsi veiksmų šiems trūkumams panaikinti, pasitelkdamos 
metinius valdymo planus ir pažangos ataskaitas metinėse veiklos ataskaitose (12 veiksmas). 
Antra, keli veiksmai skirti konsultavimui dėl struktūrinių fondų pagerinti, nes šioje srityje yra 
didžiausia klaidų rizika (13–15 veiksmai). Tarp šių iniciatyvų yra Komisijos siūlymas atlikti 
papildomas analizes dėl esamų priežiūros sistemos trūkumų, siekiant sustiprinti esamas 
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rekomendacijas ir skatinti pasitikėjimo sutartis, pagal kurias valstybės narės įsipareigoja 
kasmet pateikti audito patikinimą (13–15 veiksmai). Paskutiniu veiksmu siekiama nustatyti 
bendrąsias kiekvienos politikos krypties gaires (16 veiksmas). 

1.3. Veiksmų plano įgyvendinimo pažanga 

Padarytą pažangą reikia vertinti pagal du kriterijus: pagal veiksmų plano įgyvendinimą ir jo 
poveikį mažinant pagrindinių operacijų klaidų.

 Veiksmų plano įgyvendinimo pažanga 

Savo pastarajame vertinime Komisija manė, kad veiksmų planas visiškai buvo baigtas 
įgyvendinti iki 2009 m. pradžios. Plano įgyvendinimas pagal pradinį grafiką (galutinis 
terminas buvo 2007 m. pabaiga) vėlavo.  

Vis dėlto Komisijos pareiškime reikia kai ką patikslinti. 

Pirma, nors 13 iš 16 pradinių veiksmų iš tikrųjų buvo baigti, trijų jų nebuvo įmanoma 
įgyvendinti arba jie buvo įgyvendinti kitais būdais. Pirmasis iš šių trijų veiksmų buvo 
bendrųjų vidaus kontrolės principų nustatymas persvarstyto Finansinio reglamento pasiūlyme 
(2 veiksmas). Kadangi Komisija nepasiekė jokio politinio susitarimo dėl konkrečių vidaus 
kontrolės nuostatų įtraukimo, šio veiksmo tikslas buvo pasiektas pagal 28 straipsnio a punktą, 
kuriame įtvirtintas veiksmingos ir efektyvios biudžeto vykdymo vidaus kontrolės principas. 
Antrasis veiksmas susijęs su tarpinstituciniu dialogu dėl klaidų rizikos (4 veiksmas). Kadangi 
„toleruotino klaidų rizikos lygio“ sąvokos nebuvo galima įtraukti į Finansinį reglamentą, 
Komisija nusprendė užbaigti šį veiksmą apibrėždama sąvoką „liekamoji klaidų rizika“ ir 
nukreipdama pastangas į finansines pataisas bei susigrąžinimą klaidų atveju. Trečiasis 
veiksmas apėmė valdymo deklaracijų naudingumo patikrą, kai pasidalijamasis ir netiesioginis 
centralizuotas valdymas netaikomas (6 veiksmas). Jis buvo nutrauktas, tačiau tik tam, kad jį 
būtų galima įgyvendinti kitaip. 

Antra, iš veiksmų, kurie laikomi baigtais, kai kuriuos galima vertinti kaip nuviliančius, turint 
omenyje tai, ko iš jų buvo tikimasi. Pavyzdžiui, 2007–2013 m. vykdytas teisės aktų 
paprastinimas neapėmė tiek daug, kiek tikėtasi, nes veiksmų planas buvo parengtas pernelyg 
vėlai, kad būtų galima atlikti reikšmingus pakeitimus, t. y. prieš pat priimant šiuos teisės 
aktus.  Kitas pavyzdys yra atliktų pagrindinių operacijų toleruotinos klaidų rizikos lygis. 
Diskusijos šiuo klausimu tebevyksta, tinkamas sprendimas kol kas nepriimtas.  

 Veiksmų plano poveikis pagrindinių operacijų klaidų sumažinimui

Veiksmų plano poveikio negalima laikyti visiškai patenkinamu. Iki šiol Komisija iš Audito 
Rūmų dar nėra gavusi teigiamo DAS. Jau 18 metų iš eilės ji gauna neigiamą DAS. 

Kalbant tiksliau, 2011 m. patikinimo pareiškimo ataskaitoje Audito Rūmai padarė išvadą, kad 
apskritai mokėjimuose yra esminių klaidų. Apskritai Audito Rūmai taip pat laikosi nuomonės, 
kad priežiūros ir kontrolės sistemos yra tik iš dalies veiksmingos. Audito Rūmai konstatavo 
tik tinkamą lėšų valdymą ir kad administracinių išlaidų, išorės santykių, pagalbos ir plėtros 
politikos srityse vykdoma veiksminga vidaus kontrolė. 
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Be to, palyginti su 2010 m. patikinimo pareiškimu, didelės pažangos nepastebėta. Bendras 
pagrindinių operacijų klaidų lygis nuo 3,7 proc. padidėjo iki 3,9 proc. Nors regioninės 
politikos srityje šis procentinis dydis sumažėjo, žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos srityse 
jis padidėjo. 

Taigi programavimo laikotarpio pradžioje padaryta pažanga dabar jau gali būti pasiekusi savo 
ribą, nors Komisija nuolat pabrėždavo, kad rezultatai neatsiras kaipmat.

2. 2013 m. balandžio 22 d. klausymas: pagrindiniai uždaviniai

2.1.  Paskesni veiksmai po 2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo

Kalbant apie integruotos vidaus kontrolės sistemos veiksmų planą, diskutuoti reikia tik dėl 
vieno klausimo:  kodėl Komisija negavo teigiamo DAS? 

Ar veiksmų planas netinkamas? Ar jis buvo blogai parengtas arba įgyvendintas? 

Kokių veiksmų dabar ketina imtis Europos Komisija?

Antra vertus, diskusijos dėl integruotos vidaus kontrolės vyksta ir imantis paskesnių veiksmų 
po 2011. finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijos, priimtos 2013 m. 
balandžio mėn. plenariniame posėdyje, nes joje Komisijai pateikta keletas naujų 
rekomendacijų.

Trim pirmaisiais prioritetiniais veiksmais, kurių iš Komisijos reikalaujama šioje naujausioje 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijoje, siekiama sudaryti sąlygas naujai pažangai DAS 
klausimu.      

Komunikate dėl ES biudžeto apsaugos pirmuoju prioritetiniu veiksmu Komisijai bus suteikta 
galimybė įrodyti savo sistemos veiksmingumą ES biudžetui apsaugoti. 

Antra, už finansinį valdymą atsakingų Komisijos tarnybų keitimasis geriausia patirtimi, kaip 
to reikalauja Europos Parlamentas, turėtų teigiamai paveikti klaidų lygį. Kalbant apie trečiąjį 
prioritetą – finansinių rezultatų įvertinimą, Europos Parlamentas ypač ragina Komisiją pereiti 
prie naujos veiklos rezultatų kultūros. 

2.2. Paprastinimo būtinybė

Kalbant apie paprastinimo būtinybę (žr. pirmiau apibūdintus 1–3 veiksmus), nėra abejonių, 
kad šis principas turėtų būti taikomas kitu programavimo laikotarpiu (2014–2020 m.). 
Neginčytina, kad už paprastinimą yra atsakingos visos sprendimų priėmimo procese 
dalyvaujančios institucijos ir kad Europos Parlamentas irgi turėtų turėti omenyje šį 
kategorišką reikalavimą. 

2.3. Valdymo deklaracijos ir audito patikinimas

Naujajame Finansiniame reglamente numatytos konkrečios valdymo deklaracijų ir audito 
patikinimo priemonės – metinės skirtingo lygmens deklaracijos. 

Valstybių narių valdymo institucijos turi kasmet Komisijai teikti savo sąskaitas kartu su 
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valdymo deklaracija, metine savo baigiamojo audito ataskaitos ir atliktų patikrinimų santrauka 
bei nepriklausomos audito įstaigos nuomone (naujojo Finansinio reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 59 straipsnis). 

Be to, valstybės narės gali teikti atitinkamu lygmeniu pasirašytas ir šia informacija 
grindžiamas savanoriškas deklaracijas.

Šių deklaracijų kokybė bus ypač svarbi, nes biudžeto įvykdymo patvirtinimo patirtis parodė, 
kad pagrindinė problema, kylanti dėl esamos metinių santraukų sistemos, susijusi su valstybių 
narių pateikiamų duomenų patikimumu. 

Europos Parlamentas įvairiomis progomis apgailestavo, kad metinės santraukos, sudarius 
tarpinstitucinį susitarimą dėl 2007–2013 m. finansinės programos įtrauktos į teisės aktus, 
netapo vertingu informacijos šaltiniu, iš kurio būtų galima spręsti apie paramos gavėjų atitiktį 
reikalavimams arba apie veiklos rezultatus. Rezoliucijoje, pridėtoje prie sprendimo dėl 2011 
finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, Europos Parlamentas prašo Komisijos, 
remiantis gautomis metinėmis santraukomis, išanalizuoti nacionalinių kontrolės sistemų 
pranašumus bei trūkumus ir ragina ją nedelsiant imtis veiksmų užtikrinti, kad kitos metinės 
santraukos taptų naudingos vertinant paramos gavėjų veiklos rezultatus.

Europos Parlamentas taip pat ragina Komisiją per trumpą laikotarpį, bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis, nustatyti nacionalinių valdymo deklaracijų modelį, kad šios deklaracijos 
taptų reikšmingos bei palyginamos, ir padėti valstybėms narėms teikti naujojo Finansinio 
reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 59 straipsnio 5 dalyje nurodytas savanoriškas 
valdymo deklaracijas, taip propaguojant geriausią patirtį.

2.4. Toleruotinos klaidų rizikos, atitikties reikalavimams ir veiklos rezultatų metodai

Sąvoką „toleruotina klaidų rizika“ ES lygmeniu Audito Rūmai pirmą kartą pavartojo savo 
nuomonėje dėl vieno bendro audito modelio (Nuomonė Nr. 2/2004). Audito Rūmai 
samprotavo, kad „bet kokia kontrolės sistema yra patikrų pagal nustatytą intensyvumo lygį 
atlikimo sąnaudų ir šių procedūrų naudos derinys. Nauda – tai lėšų iššvaistymo rizikos 
Bendrijoje sumažinimas ir klaidų rizikos apribojimas iki toleruotino lygmens.“ 

Komisija Audito Rūmų siūlymus įtraukė į savo integruotos vidaus kontrolės sistemos 
veiksmų planą ir savo komunikate „Siekiant bendro toleruotinos klaidų rizikos sąvokos 
supratimo“ (COM(2008) 0866) pažymėjo, kad, nustatant naujas kontrolės strategijas, reikia 
atsižvelgti į papildomų tikrinimų papildomas sąnaudas. 

Vienodu 2 proc. kriterijumi, arba reikšmingumo riba, neatsižvelgiama į skirtingą politikos 
krypčių rizikos profilį. Pasak Komisijos, atsižvelgiant į politinius reikalavimus, politikos 
naudą, būdingą riziką, tolesnio supaprastinimo galimybes ir papildomas sąnaudas, susijusias 
su klaidų lygio sumažinimu pasitelkus dažnesnes patikras, būtų gerai biudžeto institucijai 
nustatyti skirtingas reikšmingumo ribas. 

Iki šiol Europos Parlamentas manė, kad toleruotinos klaidų rizikos metodo nereikėtų vertinti 
kaip atskiros ir grynai techninės priemonės. Šis elementas turėtų būti integruotas į bendrą 
biudžeto valdymą ir padėti racionaliau bei lanksčiau vykdyti biudžetą, už šį vykdymą 
atsakingiems asmenims suteikiant didesnę atsargos paklaidą, ypač atsižvelgiant į kontrolės 
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sąnaudas, nepaisant, ar jas patiria Komisija, ar valstybės narės.

Ši atsargi nuostata atitinka Europos Parlamento nuolat reiškiamą požiūrį, kad klaidų skaičių 
reikėtų nuosekliai mažinti. 

Savo naujausioje rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Europos Parlamentas 
išreiškė nerimą dėl labiausiai tikėtino klaidų skaičiaus didėjimo, nes tai iš esmės pakeistų 
ankstesniais metais fiksuotą teigiamą tendenciją. Todėl jis primygtinai paragino Komisiją 
imtis reikiamų veiksmų, kad būtų pasiekta nuoseklų mažėjimą rodanti tendencija. Europos 
Parlamentas taip pat mano, kad šio rodiklio pasiekimas labai svarbus ateityje siekiant 
visokeriopos ES išlaidų naudos, taip pat darant pažangą teigiamam patikinimo pareiškimui 
gauti.

Europos Parlamento požiūris, kuriuo palankiai vertinamas mažiausias priimtinas klaidų lygis, 
šiek tiek papildytas naujais pakeitimais, kad būtų labiau vertinami veiklos rezultatai. 

Vykdydamas biudžeto įvykdymo patvirtinimo veiklą, Europos Parlamentas atsižvelgia į 
Audito Rūmų analizę, kurioje daugiausia dėmesio skiriama „biudžeto rezultatų gavimui“. 

Pagal SESV 318 straipsnį Komisija privalo pateikti Sąjungos finansų įvertinimo ataskaitą, 
pagrįstą pasiektais rezultatais; pagal Sutartį ji, taip pat Audito Rūmų specialiosios ataskaitos 
yra svarbus Europos Parlamento vertinimo, atliekamo priimant sprendimą dėl biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo, pagalbinis elementas. Todėl atitikties reikalavimams požiūris vis 
dažniau papildomas rezultatais grindžiamu metodu.   

Kitaip tariant, tradicinis patikinimo pareiškimo metodas, grindžiamas atitikties auditais ir 
santykinių ES politikos krypčių sąnaudų nustatymu, papildomas veiklos rezultatų metodu, 
grindžiamu pasiektais rezultatais. 

Reikėtų vadovautis abiem metodais, t. y. mažinti ES politikos krypčių sąnaudas ir kuo labiau 
didinti jų naudą. Savo naujausiame pranešime dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Europos 
Parlamentas pakartojo Audito Rūmų rekomendacijas dėl politikos rezultatų vertinimo 
pasitelkiant aiškius tikslinius rodiklius ir papildomos naudos Europai rodiklius ir primygtinai 
reikalavo, kad poveikio rodikliai turėtų būti nustatomi kartu su galutiniais terminais bei 
kiekybiškai apskaičiuotais tiksliniais rodikliais. Europos Parlamentas taip pat primygtinai 
pabrėžė poreikį užtikrinti Komisijos tarnybų valdymo plane nurodytų ir metinėse veiklos 
ataskaitose paskelbtų tikslų, rodiklių ir tikslinių rodiklių suderinamumą.

2.5. Atitikties reikalavimams ir veiklos rezultatų metodai: dvi to paties medalio pusės

Sąnaudos ir rezultatai yra esmingai susiję su Europos Parlamento politiniu sprendimu dėl 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Šis vertinimas turėtų būti grindžiamas formalesniu modeliu. 
Todėl esama veiklos rezultatų audito praktika gali tapti lūžio tašku biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo ir patikinimo pareiškimo istorijoje. Kyla klausimas, ar būtų įmanoma oficialiai 
įtvirtinti veiklos rezultatų vertinimo metodą, panašiai kaip patikinimo pareiškimui taikomą 
metodą. 

Bet kokia pažanga šia linkme bus įmanoma tik visokeriopai bendradarbiaujant visiems 
suinteresuotiesiems subjektams, t. y. Audito Rūmams ir biudžeto valdymo institucijai, taip pat 
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nacionalinėms vyriausybėms bei administracijoms, aukščiausiosioms audito institucijoms ir 
nacionaliniams parlamentams. 

Daugiau informacijos ieškokite: Kontrolės sistemos. Europos Komisija

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2). Europos Parlamentas

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


