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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

LIBE_PV(2010)0111_1

ACTA
da reunião de 11 de Janeiro de 2010, 15.00-18.30

BRUXELAS

A reunião tem início às 15.11 de 11 de Janeiro de 2010, sob a presidência de Sophia in 't Veld 
(vice-presidente) até às 16.40, e de Salvatore Iacolino das 16.40 às 18.00.

1. Aprovação da ordem do dia LIBE_OJ (2010)0111v02-00

A ordem do dia é aprovada com as seguintes alterações:

– O debate conjunto sobre a agência Frontex (pontos 4, 5 e 6) termina às 16.40;

– O ponto 7, "Participação da Suíça e do Liechtenstein nas actividades da agência 
FRONTEX", é cancelado pois o relator ainda não recebeu informação relevante dos 
serviços da Comissão e do Conselho. Por iniciativa do relator de parecer (Carlos
Coelho), este ponto é substituído pelas duas propostas legislativas que se ocupam do 
"visto de estadia de longa duração";

– O ponto 17 relativo aos acordos internacionais, sobre o qual o Parlamento Europeu 
devia ter sido consultado após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, é adiado para 
a próxima reunião da LIBE porque o Parlamento Europeu ainda não recebeu o texto 
dos acordos, conforme solicitado pelo Presidente Buzek e contrariamente ao que fora 
prometido pelo Conselho e pela Comissão.

2. Comunicações da presidente

É anunciado o apoio às recomendações dos coordenadores no sentido de serem 
nomeados os seguintes relatores:

– Jean Lambert (Verts/ALE): Normas mínimas relativas às condições a preencher por 
nacionais de países terceiros ou apátridas para poderem beneficiar de protecção 
internacional e relativas ao conteúdo da protecção concedida (reformulação);
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– Sylvie Guillaume (S&D): Normas mínimas aplicáveis ao procedimento de 
concessão e retirada de protecção internacional nos Estados-Membros (reformulação); 

– Véronique Mathieu (PPE): Procedimento único de concessão de uma autorização 
única de residência e de trabalho.

3. Exposição da Comissão sobre a execução do orçamento 2009
LIBE/7/01895

A representante da Comissão, M. Pariat, descreve o panorama geral da execução do 
Título 18, Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (números provisórios). O nível de 
execução foi melhor do que no ano anterior, tendo atingido 97% em Dotações para 
Autorizações (DA) e 90% em Dotações para Pagamentos (DP), em comparação com
87,51% em DA e 80,88% em DP em 2008.
Fez-se notar que a ligeira discrepância no que respeita à execução das DP se deveu a 
lacunas nas seguintes áreas:
a) sistemas de TI de grande dimensão (SIS II, VIS); 
b) no caso de programas específicos tais como os programas "Justiça Civil", "Justiça 
Penal", "Prevenção, preparação e gestão de consequências em matéria de terrorismo" 
e "Prevenção e luta contra a criminalidade", o número de projectos de boa qualidade 
foi bastante baixo; e 
c) problemas ao nível das agências.

Vários deputados usam da palavra: Simon Busuttil (PPE), Marie-Christine Vergiat 
(GUE), Sophia in 't Veld (ALDE), Krisztina Morvai (NI) que solicitam 
esclarecimentos sobre questões como o nível exacto de execução do Fundo para as 
Fronteiras Externas, Fundo de Regresso, Fundo Europeu para os Refugiados e Fundo
Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros, ou sobre as razões da 
baixa qualidade dos projectos apresentados no âmbito dos programas específicos, a 
que a Comissão aludiu, ou o nível de execução do orçamento da agência FRONTEX.
A representante da Comissão responde apresentando alguns dados e, relativamente a 
um ponto específico (reinstalação), é proposta a apresentação de uma resposta por 
escrito.

Debate conjunto sobre a agência Frontex

4. FRONTEX - Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas 
Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia
LIBE/7/01896

 Apresentação do programa de trabalho e aspectos relacionados - 2010, por Ilkka 
Laitinen, Director Executivo da Agência Frontex

5. Estudo sobre a viabilidade de criação de ramos especializados da Agência 
Frontex

Ilkka Laitinen, Director Executivo da Frontex, apresenta o programa de trabalho para 
2010.
Intervenções: Stavros Lambrinidis (S&D), Sarah Ludford (ALDE), Claude Moraes 
(S&D) Franziska Keller (Verts), Philip Claeys (NI), Jeanine Hennis-Plasschaert 
(ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Simon Busuttil (PPE), Wim van de Camp (PPE), 
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Hélène Flautre (Verts/ALE), Salvatore Iacolino (PPE), Ioan Enciu (S&D), Rui 
Tavares (GUE), Rosario Crocetta (S&D), Marie-Christine Vergiat (GUE).

6. Proposta de decisão do Conselho complementando o Código das Fronteiras 
Schengen no que diz respeito à vigilância dos pontos de fronteira marítimos 
externos no contexto da cooperação operacional coordenada pela Agência 
Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros da União
COM(2009)0658

Os representantes do Conselho e da Comissão usam da palavra. 

Intervenções: Simon Busuttil (PPE), Hélène Flautre (Verts/ALE), Claude Moraes 
(S&D), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). 

Ilkka Laitinen, Director Executivo da FRONTEX, usa da palavra e o Serviço Jurídico 
expressa a sua opinião sobre o assunto, dizendo nomeadamente que continuará a 
aplicar-se o processo da comitologia já estabelecido ao nível do acervo da UE. 
Relativamente ao conteúdo da medida em si (nomeadamente o carácter vinculativo 
para os Estados-Membros e o impacto jurídico das "Orientações") será necessária uma 
análise específica, devendo o presidente da LIBE apresentar um pedido nesse sentido.

7. Participação da Suíça e do Liechtenstein nas actividades da agência Frontex

LIBE/7/00319
* 2009/0073(CNS) COM(2009)0255 – C7-0217/2009

Relator: Philip Claeys (NI)
Fundo: LIBE –
Pareceres: AFET – Decisão: sem emissão de parecer

 Troca de opiniões

O presente ponto da ordem do dia é cancelado enquanto se aguarda mais informação 
da Comissão sobre o assunto.

Votação dos pontos 8 a 13

8. Quitação 2008: Orçamento geral da CE - Secção III – Comissão
LIBE/7/00561

2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009

Relator de parecer: Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.717v02-00
AM – PE431.084v01-00

Fundo: CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)

 Aprovação do projecto de parecer

O projecto de parecer é aprovado por unanimidade: 36 votos a favor, zero votos contra
e zero abstenções.

9. Quitação 2008: Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência
LIBE/7/01092
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2009/2114(DEC) SEC(2009)1089[14] – C7-0185/2009

Relator de 
parecer:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.718v03-00
AM – PE431.079v01-00

Fundo: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Aprovação do projecto de parecer

O projecto de parecer é aprovado por unanimidade: 36 votos a favor, zero votos contra
e zero abstenções.

10. Quitação 2008: Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia
LIBE/7/01094

2009/2113(DEC) SEC(2009)1089[13] – C7-0184/2009

Relator de 
parecer:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.719v02-00
AM – PE431.082v01-00

Fundo: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Aprovação do projecto de parecer

O projecto de parecer é aprovado por unanimidade: 36 votos a favor, zero votos contra
e zero abstenções.

11. Quitação 2008: Eurojust
LIBE/7/01107

2009/2119(DEC) SEC(2009)1089[19] – C7-0190/2009

Relator de 
parecer:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.720v02-00
AM – PE431.083v01-00

Fundo: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Aprovação do projecto de parecer

O projecto de parecer é aprovado por unanimidade: 36 votos a favor, zero votos contra
e zero abstenções.

12. Quitação 2008: Academia Europeia de Polícia
LIBE/7/01126

2009/2127(DEC) SEC(2009)1089[27] – C7-0198/2009

Relator de 
parecer:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.722v02-00
AM – PE431.081v01-00

Fundo: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Aprovação do projecto de parecer

O projecto de parecer é aprovado por unanimidade: 36 votos a favor, zero votos contra
e zero abstenções.

13. Quitação 2008: Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas 
Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (FRONTEX)
LIBE/7/01132
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2009/2128(DEC) SEC(2009)1089[28] – C7-0199/2009

Relator de 
parecer:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.723v02-00
AM – PE431.080v01-00

Fundo: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Aprovação do projecto de parecer

O projecto de parecer é aprovado por unanimidade: 36 votos a favor, zero votos contra
e zero abstenções.

13a. Projectos de relatório sobre o visto de estadia de longa duração: ponto da 
situação do processo

O relator, Carlos Coelho, introduz o tema apresentando os seus dois projectos de 
relatório. No seguimento da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, os dois relatórios 
passam a estar abrangidos pelo mesmo processo (co-decisão). Por conseguinte, sugere 
que se fundam os dois relatórios relativos ao visto de estadia de longa duração.

Os representantes da Presidência espanhola (Eugenio Burgos Nieto) e da Comissão 
Europeia (Hendrik Nielsen) declaram que as respectivas instituições concordam com a 
fusão. A comissão aprova a sugestão do relator. O relator anuncia que será distribuída 
uma versão fundida antes de expirar o prazo para a entrega de alterações.

Etapas seguintes:

 distribuição da versão fundida dos dois relatórios

 prazo para a entrega de alterações: 18 de Janeiro de 2010, 12.00

14. Direito de beneficiar de serviços de interpretação e de tradução no âmbito dos 
processos penais

* 2009/0101(CNS) COM(2009)0338 - C7-0133/2009

 Primeira troca de opiniões e apreciação do projecto de directiva dos 
Estados-Membros

A Baronesa Sarah Ludford (ALDE), relatora sobre a Proposta da Comissão de uma 
Decisão-quadro do Conselho relativa ao direito de beneficiar de serviços de 
interpretação e de tradução no âmbito dos processos penais, agora novamente 
apresentada sob a forma de uma iniciativa dos Estados-Membros em matéria de uma 
directiva relativa ao direito de beneficiar de serviços de interpretação e de tradução no 
âmbito dos processos penais, faz o ponto da situação, anunciando que as perguntas 
orais a apresentar em plenário no próximo período de sessões estão confirmadas e 
salientando que o Conselho lançou o processo legislativo apenas no que respeita à 
iniciativa em matéria de uma directiva e não à resolução associada à mesma. Assim 
sendo, a relatora de parecer anuncia que será solicitado um parecer do Serviço 
Jurídico. 

O representante da Presidência espanhola (L. Aguilera Ruiz) apresenta a iniciativa em 
matéria de uma directiva e a Comissão Europeia (C. Morgan) apresenta a sua opinião.

Carmen Romero López (S&D) usa da palavra. O Serviço Jurídico diz que apresentará 
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uma resposta por escrito à preocupação expressa pela relatora de parecer.

Próximas etapas:

 O processo legislativo ordinário iniciar-se-á em breve

15. Certas medidas restritivas específicas contra determinadas pessoas e entidades 
associadas a Osama Bin Laden, à rede Al-Qaida e aos Talibã
LIBE/7/00294
* 2009/0055(CNS) COM(2009)0187 – C7-0011/2009

Relatora: Emine Bozkurt (S&D)
Fundo: LIBE –
Pareceres: AFET – Decisão: sem emissão de parecer

JURI (AL) 
–

Luigi Berlinguer (S&D) AL – PE430.917v01-00

 Debate em comissão a pedido do TJE no sentido de se anular o Regulamento (UE) 
N.º 1286/2009 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2009 (preservando os seus 
efeitos)

A relatora, Emine Bozkurt (S&D), apresenta em linhas gerais as medidas já tomadas 
pelo PE: pedido de informação dirigido à Comissão dos Assuntos Jurídicos e ao 
Serviço Jurídico do PE sobre a base jurídica da proposta nos termos do Tratado de 
Lisboa; resolução do PE de 16 de Dezembro que apoia a opinião de que a alteração ao 
Regulamento (CE) n.º 881/2002 que institui certas medidas restritivas específicas 
contra determinadas pessoas e entidades associadas a Osama Bin Laden, à rede Al-
Qaida e aos Talibã se deve basear no artigo 75.º do TFUE e não no artigo 215.º, n.º 2, 
do TFUE, conforme sustentam os representantes da Presidência do Conselho e da 
Comissão.

Apesar das dúvidas levantadas pelo PE, a alteração ao referido regulamento foi 
aprovada em 22 de Dezembro de 2009 através do Regulamento (UE) n.º 1286/2009 do 
Conselho com base no artigo 215.º, n.º 2, do TFUE. 

Neste contexto, a relatora salienta que se pode considerar a instauração de uma acção 
no Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 263.º do TFUE (fiscalização da 
legalidade), mantendo-se os efeitos da lei até à sua substituição, e que a Comissão 
LIBE deve apoiar uma eventual decisão da Comissão dos Assuntos Jurídicos 
recomendando a instauração de uma acção no Tribunal de Justiça. 

Os membros da LIBE concordam em apoiar a referida decisão e é decidido que se 
proponha à Comissão JURI que recomende a instauração de um processo no Tribunal 
de Justiça (mesmo preservando os seus efeitos).

16. Procedimento de pedido único de concessão de uma autorização de residência e 
de trabalho

* 2007/0229(CNS) COM(2007)0638 – C6-0470/2007

 Ponto da situação dos trabalhos no Conselho
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O presidente dá a palavra à Presidência espanhola (V. Dueñas Jiménez) que resume 
brevemente o que se passou com a directiva em causa no processo de consulta, durante 
as últimas presidências. O representante da Presidência espanhola manifesta o desejo 
de Espanha de tentar chegar a um acordo sobre este dossier em estreita cooperação 
com o Parlamento Europeu. A Comissão Europeia (D. Schmitt) toma a palavra para 
esclarecer algumas questões relacionadas com o âmbito da directiva e reitera o seu 
desejo de fazer avançar esta questão em estreita cooperação com as outras instituições.

17. Acordos internacionais (UE-EUA PNR, UE-EUA "TFTP", ...)

 Primeira troca de opiniões
Na ausência dos textos formais (já que a tradução continua pendente nos serviços da 
Comissão), este ponto da ordem do dia é adiado para a próxima reunião da LIBE.

18. Diversos

Nada a assinalar.

19. Datas das próximas reuniões

São anunciadas as seguintes reuniões: 
 26 de Janeiro de 2010, 9.00 - 12.30 (Bruxelas)
 26 de Janeiro de 2010, 9.00 - 12.30 e 15.00 - 18.30 (Bruxelas)
 27 de Janeiro de 2010, 9.00 - 12.30 (Bruxelas)

A reunião é encerrada às 18.05.
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PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Sophia in 't Veld (VP), Salvatore Iacolino (VP), Kinga Göncz (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, 
Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Timothy 
Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate 
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Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Franziska Keller, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana 
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 
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Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Deka, Pariat, Gariazzo, Dobo, Grau, Capeyron, Murran, Soares, Nielsen , Morgan, Schmitt
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Representation

Sylvan

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
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gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Alvargonzalez, Speiser, Locati

Lemarchal, Panzetti, Sisättö, Dahl

Rasmussen, Marzocchi

Robert, Sidenius

Tamburini

Wild, Healy, de Jong



PE438.161v01-00 10/10 PV\801269PT.doc

PT

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Helinko

Huber, Davoli, Antoine-Gregoire, Calers

Nadkarin, Chatainx

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Bradley, Caiola, Perillo

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

De Capitani, Erbeznik, Gandolfo, Gualtieri, Mangiante, Pondeville, Tittor, Vasiliu

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Götz, Schenk

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


