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Módosítás 1
Constance Le Grip

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. támogatja az egységes piaci 
intézkedéscsomagnak az Unió főbb 
kereskedelmi partnereivel történő 
szabályozási konvergenciára és a 
nemzetközi szabványok fejlesztésére 
irányuló javaslatát; külön hangsúlyozza, 
hogy a szabványosítás, a kölcsönös 
elismerés, a szolgáltatások és a
közbeszerzés témáit a szabadkereskedelmi 
megállapodásokra irányuló tárgyalások 
középpontjába kell helyezni;

1. támogatja az egységes piaci 
intézkedéscsomagnak az Unió főbb 
kereskedelmi partnereivel történő 
szabályozási konvergenciára és a 
nemzetközi szabványok fejlesztésére 
irányuló javaslatát; külön hangsúlyozza, 
hogy az egészségügyi, szociális és 
fogyasztóvédelmi normák, a környezet- és 
állatvédelmi előírások, a szabványosítás, a 
kölcsönös elismerés, a szolgáltatások és a
közbeszerzéshez való hozzáférés témáit a 
szabadkereskedelmi megállapodásokra 
irányuló tárgyalások középpontjába kell 
helyezni;

Or. fr

Módosítás 2
Heide Rühle

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. támogatja az egységes piaci 
intézkedéscsomagnak az Unió főbb 
kereskedelmi partnereivel történő 
szabályozási konvergenciára és a 
nemzetközi szabványok fejlesztésére 
irányuló javaslatát; külön hangsúlyozza, 
hogy a szabványosítás, a kölcsönös 
elismerés, a szolgáltatások és a 
közbeszerzés témáit a szabadkereskedelmi
megállapodásokra irányuló tárgyalások 

1. támogatja az egységes piaci 
intézkedéscsomagnak az Unió főbb 
kereskedelmi partnereivel történő 
szabályozási konvergenciára és a 
nemzetközi szabványok fejlesztésére 
irányuló javaslatát a magas szintű szociális 
védelem, környezetvédelem, méltányos 
kereskedelem és fogyasztóvédelem 
biztosítása érdekében; külön 
hangsúlyozza, hogy a szabványosítás, a 
kölcsönös elismerés és a közbeszerzés 
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középpontjába kell helyezni; témáit a szabadkereskedelmi 
megállapodásokra irányuló tárgyalások 
középpontjába kell helyezni;

Or. en

Módosítás 3
Olle Schmidt

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. támogatja az egységes piaci 
intézkedéscsomagnak az Unió főbb 
kereskedelmi partnereivel történő 
szabályozási konvergenciára és a 
nemzetközi szabványok fejlesztésére 
irányuló javaslatát; külön hangsúlyozza, 
hogy a szabványosítás, a kölcsönös 
elismerés, a szolgáltatások és a 
közbeszerzés témáit a szabadkereskedelmi
megállapodásokra irányuló tárgyalások 
középpontjába kell helyezni;

1. támogatja az egységes piaci 
intézkedéscsomagnak az Unió főbb 
kereskedelmi partnereivel történő 
szabályozási konvergenciára és a 
nemzetközi szabványok fejlesztésére 
irányuló javaslatát; külön hangsúlyozza, 
hogy a szabványosítás, a kölcsönös 
elismerés, az engedélyek, a szolgáltatások 
és a közbeszerzés témáit a 
szabadkereskedelmi megállapodásokra 
irányuló tárgyalások középpontjába kell 
helyezni;

Or. en

Módosítás 4
Constance Le Grip

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. ismételten hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy az Európai Unió és 
kereskedelmi partnerei között 
kiegyensúlyozott kereskedelmi 
megállapodások jöjjenek létre a 
viszonosság és kölcsönös előnyök 
biztosítása szellemében; 
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Or. fr

Módosítás 5
Constance Le Grip

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. támogatja, hogy a Bizottság a 
szabadkereskedelmi megállapodásokra 
irányuló tárgyalások során átfogó 
elemzést kíván végezni a megállapodások 
belső piacra és az EU egyéb belső 
politikáira gyakorolt lehetséges 
hatásairól; kéri, hogy a hatásvizsgálatot 
adják át az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak is, annak érdekében, hogy 
ezen intézmények a megállapodások 
aláírását megelőzően megismerhessék azt;

Or. fr

Módosítás 6
Olle Schmidt

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza a belső piacon még 
fennmaradó akadályok felszámolásának 
fontosságát, és ösztönzi az erre irányuló 
tevékenységek folytatását;

Or. en



PE460.946v01-00 6/16 AM\861430HU.doc

HU

Módosítás 7
Rafał Trzaskowski

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza az Egyesült Államokkal 
fenntartott kapcsolatok kiemelkedő 
jelentőségét; üdvözli a Transzatlanti 
Gazdasági Tanács újraindítására irányuló 
bizottsági stratégiát, amely tanács a 
jövőbeli technológiák kifejlesztésére és 
olyan kulcsfontosságú területek 
szabványainak kidolgozására összpontosít, 
mint az alacsony szénkibocsátású 
technológiák;

2. hangsúlyozza az Egyesült Államokkal 
fenntartott kapcsolatok kiemelkedő 
jelentőségét; üdvözli a Transzatlanti 
Gazdasági Tanács újraindítására irányuló 
bizottsági stratégiát, amely tanács a 
jövőbeli technológiák kifejlesztésére és 
olyan kulcsfontosságú területek 
szabványainak kidolgozására összpontosít, 
mint az alacsony szénkibocsátású 
technológiák; szintén üdvözli, hogy a 
jogalkotók transzatlanti párbeszédének 
keretében egyre nő a jogalkotási és 
szabályozási kérdések szerepe;

Or. en

Módosítás 8
Heide Rühle

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza az Egyesült Államokkal 
fenntartott kapcsolatok kiemelkedő 
jelentőségét; üdvözli a Transzatlanti 
Gazdasági Tanács újraindítására irányuló 
bizottsági stratégiát, amely tanács a 
jövőbeli technológiák kifejlesztésére és 
olyan kulcsfontosságú területek 
szabványainak kidolgozására összpontosít, 
mint az alacsony szénkibocsátású
technológiák;

2. hangsúlyozza az Egyesült Államokkal 
fenntartott kapcsolatok kiemelkedő 
jelentőségét; üdvözli a Transzatlanti 
Gazdasági Tanács újraindítására irányuló 
bizottsági stratégiát, amely tanács a 
jövőbeli technológiák kifejlesztésére és 
olyan kulcsfontosságú területek 
szabványainak kidolgozására összpontosít, 
mint az energiatakarékos technológiák;

Or. en
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Módosítás 9
Olle Schmidt

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza az Egyesült Államokkal 
fenntartott kapcsolatok kiemelkedő 
jelentőségét; üdvözli a Transzatlanti 
Gazdasági Tanács újraindítására irányuló 
bizottsági stratégiát, amely tanács a 
jövőbeli technológiák kifejlesztésére és 
olyan kulcsfontosságú területek 
szabványainak kidolgozására összpontosít, 
mint az alacsony szénkibocsátású 
technológiák;

2. hangsúlyozza az Egyesült Államokkal 
fenntartott kapcsolatok kiemelkedő 
jelentőségét; üdvözli a Transzatlanti 
Gazdasági Tanács újraindítására irányuló 
bizottsági stratégiát, amely tanács a 
jövőbeli technológiák kifejlesztésére és 
olyan kulcsfontosságú területek 
szabványainak kidolgozására összpontosít, 
mint az alacsony szénkibocsátású 
technológiák; üdvözli az európai és 
amerikai légi közlekedési piacok 
fokozottabb megnyitását, azonban 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az USA-
ban nem történt lényeges előrelépés a 
külföldi beruházásokra vonatkozó elavult 
szabályozási korlátok eltörlése terén, 
hiszen az jelentős gazdasági előnyökkel 
járna, és a fogyasztók és az árufuvarozók 
számára egyaránt munkahelyeket 
teremtene,

Or. en

Módosítás 10
Constance Le Grip

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy segítse elő a nemzetközi 
szabványosítást és a nem vámjellegű 
kereskedelmi akadályok felszámolását, 
valamint hogy fűzze szorosabbra a szálakat 
a fontosabb kereskedelmi partnerekkel, 
különösen a fogyasztói termékbiztonság 

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy segítse elő a nemzetközi 
szabványosítást és a nem vámjellegű 
kereskedelmi akadályok felszámolását, 
valamint hogy fűzze szorosabbra a szálakat 
a fontosabb kereskedelmi partnerekkel, 
különösen a fogyasztói termékbiztonság és 
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kapcsán Kínával, valamint Japánnal, 
kiemelt figyelmet fordítva a nem 
vámjellegű kereskedelmi akadályok 
felszámolására;

a szellemi tulajdonjogok védelme kapcsán 
Kínával, valamint Japánnal, kiemelt 
figyelmet fordítva a nem vámjellegű 
kereskedelmi akadályok felszámolására;

Or. fr

Módosítás 11
Olle Schmidt

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy segítse elő a nemzetközi 
szabványosítást és a nem vámjellegű 
kereskedelmi akadályok felszámolását, 
valamint hogy fűzze szorosabbra a szálakat 
a fontosabb kereskedelmi partnerekkel, 
különösen a fogyasztói termékbiztonság 
kapcsán Kínával, valamint Japánnal, 
kiemelt figyelmet fordítva a nem 
vámjellegű kereskedelmi akadályok 
felszámolására;

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy segítse elő a nemzetközi 
szabványosítást és a nem vámjellegű és 
technikai kereskedelmi akadályok 
felszámolását, valamint hogy fűzze 
szorosabbra a szálakat a fontosabb 
kereskedelmi partnerekkel, különösen a 
fogyasztói termékbiztonság kapcsán 
Kínával, valamint Japánnal, kiemelt 
figyelmet fordítva a nem vámjellegű 
kereskedelmi akadályok felszámolására;

Or. en

Módosítás 12
Heide Rühle

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy segítse elő a nemzetközi 
szabványosítást és a nem vámjellegű 
kereskedelmi akadályok felszámolását, 
valamint hogy fűzze szorosabbra a szálakat 
a fontosabb kereskedelmi partnerekkel, 
különösen a fogyasztói termékbiztonság 

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy segítse elő a nemzetközi 
szabványosítást és az indokolatlan nem 
vámjellegű kereskedelmi akadályok 
felszámolását, valamint hogy fűzze 
szorosabbra a szálakat a fontosabb 
kereskedelmi partnerekkel, különösen a 
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kapcsán Kínával, valamint Japánnal, 
kiemelt figyelmet fordítva a nem 
vámjellegű kereskedelmi akadályok 
felszámolására;

fogyasztói termékbiztonság kapcsán 
Kínával, valamint Japánnal, kiemelt 
figyelmet fordítva az indokolatlan nem 
vámjellegű kereskedelmi akadályok 
felszámolására; úgy véli, hogy a kétoldalú 
és többoldalú kereskedelmi szabályok 
következetlen végrehajtásából eredő 
valamennyi akadály indokolatlan; úgy 
véli azonban, hogy az állami hatóságok 
kereskedelmi területen kívüli – és nem 
szándékos kereskedelmi 
következményekkel járó – legitim 
jogalkotási és közigazgatási 
tevékenységéből eredő valamennyi 
akadály indokolt, és eltávolításukhoz 
nyilvános konzultációra és tanácskozásra 
van szükség;

Or. en

Módosítás 13
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy segítse elő a nemzetközi 
szabványosítást és a nem vámjellegű 
kereskedelmi akadályok felszámolását, 
valamint hogy fűzze szorosabbra a szálakat 
a fontosabb kereskedelmi partnerekkel, 
különösen a fogyasztói termékbiztonság 
kapcsán Kínával, valamint Japánnal, 
kiemelt figyelmet fordítva a nem 
vámjellegű kereskedelmi akadályok 
felszámolására;

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy segítse elő a nemzetközi 
szabványosítást és a nem vámjellegű 
kereskedelmi akadályok felszámolását, 
valamint hogy fűzze szorosabbra a szálakat 
a fontosabb kereskedelmi partnerekkel, 
különösen a fogyasztói termékbiztonság, az 
egészségügyi normák és a termelési 
körülmények – különös tekintettel a nők 
és a gyermekek kizsákmányolására –
kapcsán Kínával, valamint Japánnal, 
kiemelt figyelmet fordítva a nem 
vámjellegű kereskedelmi akadályok 
felszámolására;

Or. en
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Módosítás 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Véleménytervezet
3 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

úgy véli, hogy a kereskedelempolitika az 
EU egyik fő eszköze az Észak-Afrikában 
és a földközi-tengeri térségben zajló 
legújabb reform- és demokratizálódási 
folyamatok támogatására, és ebben a 
tekintetben úgy gondolja, hogy az EU-nak 
még inkább meg kellene nyitnia a piacát, 
elsőként Egyiptom és Tunézia előtt;

Or. en

Módosítás 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Véleménytervezet
3 bekezdés – 2 albekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

véleménye szerint az EU-nak ezzel együtt 
fontolóra kellene vennie, hogy 
párbeszédet indítson annak érdekében, 
hogy ezen államokat a regionális 
kereskedelmi kapcsolataik megerősítésére 
ösztönözze, abból a célból, hogy vámuniót 
alakítsanak ki egymás között;

Or. en

Módosítás 16
Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 albekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

felszólítja a Tanácsot, hogy 
haladéktalanul fogadja el a pán-
euromediterrán származási szabályokról 
szóló egyezményt, a Bizottságnak pedig ezt 
követően sürgősen javaslatokat kell tennie 
a származási szabályok reformjára a 
regionális kereskedelmi és gazdasági 
integráció elősegítése céljából;

Or. en

Módosítás 17
Constance Le Grip

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet rá, hogy az európai piac 
megnyitása nem válhat a fogyasztók 
biztonságának kárára; hangsúlyozza a 
vám- és a piacfelügyeleti hatóságok 
közötti együttműködés fontosságát a külső 
határokon a Közösségbe belépő termékek 
megfelelő ellenőrzéseinek elvégzése 
érdekében, és kéri a Bizottság e téren 
betöltött szerepének megerősítését;
gratulál az Európai Parlament, az 
Európai Bizottság és az USA Fogyasztói 
Termékbiztonsági Bizottsága között a 
termékbiztonság tekintetében folytatott 
kitűnő együttműködéshez; gratulál ahhoz, 
hogy a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság folyamatosan 
együttműködéseket alakít ki e területen 
olyan országokkal, mint például India 
vagy Kína; úgy véli, hogy ezeket az 
együttműködéseket meg kell erősíteni és 
más partnerekre is ki kell terjeszteni a 
szabadkereskedelmi megállapodásokra 
irányuló tárgyalások keretében;
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Or. fr

Módosítás 18
Constance Le Grip

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a közbeszerzés a világ 
GDP-jének jelentős és egyre növekvő 
részét teszi ki, továbbá még kiaknázatlan, 
új lehetőségeket teremt az innovatív 
vállalkozások számára; sajnálja, hogy az 
Unió jelentősebb kereskedelmi 
partnereinek közbeszerzési piaca nem 
annyira nyitott, és felszólítja a Bizottságot, 
hogy mozdítsa elő az uniós vállalatok jobb 
hozzáférését;

5. megjegyzi, hogy a közbeszerzés a világ 
GDP-jének jelentős és egyre növekvő 
részét teszi ki, továbbá még kiaknázatlan, 
új lehetőségeket teremt az innovatív 
vállalkozások számára; sajnálja, hogy az 
Unió jelentősebb kereskedelmi 
partnereinek közbeszerzési piaca
kifejezetten zárt, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy az EU kereskedelmi 
partnerei körében járjon el annak 
érdekében, hogy szisztematikusan nyissák 
meg közbeszerzési piacaikat az uniós 
vállalatok előtt;

Or. fr

Módosítás 19
Heide Rühle

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a közbeszerzés a világ 
GDP-jének jelentős és egyre növekvő 
részét teszi ki, továbbá még kiaknázatlan, 
új lehetőségeket teremt az innovatív 
vállalkozások számára; sajnálja, hogy az 
Unió jelentősebb kereskedelmi 
partnereinek közbeszerzési piaca nem 
annyira nyitott, és felszólítja a Bizottságot, 
hogy mozdítsa elő az uniós vállalatok jobb 
hozzáférését;

5. megjegyzi, hogy a közbeszerzés a világ 
GDP-jének jelentős és egyre növekvő 
részét teszi ki, továbbá még kiaknázatlan, 
új lehetőségeket teremt az innovatív 
vállalkozások számára; sürgeti a 
Bizottságot, hogy szolgáltasson adatokat a 
közbeszerzések nyíltságának szintjére 
vonatkozóan, és biztosítsa a viszonosságot 
más iparosodott országokkal és jelentős 
feltörekvő gazdaságokkal;
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Or. en

Módosítás 20
Heide Rühle

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az innováció és a 
versenyelőnyök azonosítása 
kulcsfontosságú az Unió számára egy 
olyan globális gazdaságban, ahol a 
versenyképesség gyakran az olcsó 
munkaerő függvénye, és ennek 
megfelelően sürgeti a Bizottságot, hogy 
tegyen javaslatot olyan 
kezdeményezésekre, amelyek támogatják a 
magas minőségű és környezetbarát 
technológiák, termékek és szolgáltatások 
kifejlesztését.

6. úgy véli, hogy az innováció és a 
versenyelőnyök azonosítása 
kulcsfontosságú az Unió számára egy 
olyan globális gazdaságban, ahol a 
versenyképesség gyakran az olcsó 
munkaerő függvénye; hangsúlyozza, hogy 
az EU kereskedelmi stratégiáját úgy kell 
átalakítani, hogy valóban alkalmas eszköz 
legyen a fenntartható fejlődés 
megvalósítására, és ennek megfelelően 
sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot olyan kezdeményezésekre, 
amelyek támogatják a kiváló minőségű és 
környezetbarát technológiák, termékek és 
szolgáltatások kifejlesztését, valamint 
egyre több és jobb munkalehetőség 
biztosítását e területeken; 

Or. en

Módosítás 21
Olle Schmidt

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az innováció és a 
versenyelőnyök azonosítása 
kulcsfontosságú az Unió számára egy 
olyan globális gazdaságban, ahol a 
versenyképesség gyakran az olcsó 
munkaerő függvénye, és ennek 
megfelelően sürgeti a Bizottságot, hogy 

6. úgy véli, hogy az innováció és a 
versenyelőnyök azonosítása 
kulcsfontosságú az Unió számára egy 
olyan globális gazdaságban, ahol a 
versenyképesség gyakran az olcsó 
munkaerő függvénye, és ennek 
megfelelően sürgeti a Bizottságot, hogy 
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tegyen javaslatot olyan 
kezdeményezésekre, amelyek támogatják a 
magas minőségű és környezetbarát 
technológiák, termékek és szolgáltatások 
kifejlesztését.

tegyen javaslatot a kutatás-fejlesztésre, 
valamint a kiváló minőségű és 
környezetbarát technológiák, termékek és 
szolgáltatások kifejlesztésére irányuló 
beruházásokat támogató 
kezdeményezésekre.

Or. en

Módosítás 22
Constance Le Grip

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet arra, hogy milyen fontosak 
a közvetlen külföldi befektetéseknek az 
európai gazdaság számára; ugyanakkor 
azt javasolja, hogy uniós szinten át kellene 
gondolni e befektetések egységes piacra 
gyakorolt hatásai elemzésének lehetőségét 
és szükségességét, annak érdekében, hogy 
adott esetben megelőzzük e befektetések 
innovációra és európai know-how-ra 
gyakorolt káros következményeit;

Or. fr

Módosítás 23
Catherine Stihler

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az innováció 
megfelelő – nevezetesen uniós 
projektkötvények létrehozásán és a 
kockázatitőke-alapok számára az EU 
egészében a szabad befektetést lehetővé 
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tevő jogalkotási keret megalkotásán 
keresztül történő – finanszírozásának 
biztosítása révén kellő mértékben vegyék 
figyelembe az innováció erőteljes és 
fenntartható növekedés szempontjából 
betöltött szerepét;

Or. en

Módosítás 24
Olle Schmidt

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólít a mezőgazdasági termékek 
szabad és méltányos kereskedelmének 
fokozására, és a termékek és technológiák 
kölcsönös cseréjére az EU és a fejlődő 
országok, valamint a legkevésbé fejlett 
országok között; hangsúlyozza az érintett 
felek között kialakított ilyen kereskedelmi 
kapcsolatokból eredő, az adott országok 
fogyasztói számára jelentkező előnyöket;

Or. en

Módosítás 25
Catherine Stihler

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza annak jelentőségét, 
hogy az ipar versenyképes tudjon maradni 
a jövőbeni fenntartható gazdaságban, és 
úgy véli, hogy a kereskedelempolitikának 
továbbra is támogatnia kell a zöld 
növekedést és az éghajlat-változási 
célkitűzéseket, különösen a szén-dioxid-
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kibocsátás csökkentését.

Or. en

Módosítás 26
Catherine Stihler

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6c. úgy véli, hogy az öregedő 
társadalomban az idősebb munkaerő 
értékes forrást jelent a kereskedelem 
terén, és hogy támogatásuk és munkában 
maradásuk ösztönzése érdekében le kell 
bontani az akadályokat;

Or. en

Módosítás 27
Catherine Stihler

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6d. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy a fenntartható fejlődést és a 
nemzetközi munkaügyi előírásokat az EU-
n belül és kívül is mozdítsák elő;

Or. en


