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    EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

LIBE_PV(2010)0427_1

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala v dňoch 27. apríla 2010 od 9.00 h do 12.30 h a od 15.00 h 

do 18.30 h
a 28. apríla 2010 od 9.00 h do 12.30 h

v BRUSELI

Schôdza sa začala v utorok 27. apríla 2010 o 9.00 h. Predsedala jej podpredsedníčka Sophia in 
't Veld.

1. 26. apríla 2010 sa konalo zasadnutie za okrúhlym stolom:
„Na ceste k spoločnému európskemu azylovému systému: štúdia horizontálnych 
otázok“, od 15.00 h do 18.30 h, miestnosť PHS 3 C 50

Pozri osobitnú zápisnicu: PV\815251, PE441.170v01-00

2. Prijatie programu schôdze LIBE_OJ (2010)0427_1v04-00

Program schôdze bol prijatý.

3. Oznámenia predsedajúceho

Predsedajúci oznámil, že na základe schôdze koordinátorov z 26. apríla bolo 
rozhodnutie o vznesení námietky pred Súdnym dvorom proti vykonávacím pravidlám 
kódexu európskych hraníc, ktoré sa zaoberajú záchrannými operáciami agentúry 
Frontex na mori, odložené na 10. mája.

4. Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský 
informačný systém druhej generácie (SIS II) (zmena a doplnenie rozhodnutia 
2008/839/SVV)
LIBE/7/02186

2010/0006(NLE) KOM(2010)0015 – C7-0040/2010
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Spravodajca: Carlos Coelho (PPE) PR – PE439.091v01-00
AM – PE439.896v01-00

Gestorský výbor: LIBE –
Výbor požiadaný 
o stanovisko:

BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.248v03-00

 prijatie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 15. marca 2010, 

12.00 h

Boli prijaté tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 4, 5, 15 (+ ústny PDN), 6, 7, 8 
(s ústnym PDN), 9, 10, ústny PDN (nahrádzajúci 17), ústny PDN (nahrádzajúci 
BUDG 4),18 (+ BUDG 5 totožný), 19 (+ BUDG 6 totožný), 11, 13 (+ BUDG 2 
totožný), 1, kompromisný nahrádzajúci 2, 14 a BUDG 3), 3, 12 (+ BUDG 1 totožný).
Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli zamietnuté: 16, 17 (nahradený ústnym 
PDN), BUDG 4 (nahradený ústnym PDN).
Nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa stali bezpredmetnými: 2, 14, BUDG 
3.
Návrh správy bol prijatý 36 hlasmi za, 1 poslanec hlasoval proti a 1 sa zdržal 
hlasovania.

5. Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský 
informačný systém druhej generácie (SIS II) (zmena a doplnenie nariadenia (ES) 
č. 1104/2008)
LIBE/7/01135

2009/0136(NLE) KOM(2009)0508 – C7-0244/2009
Spravodajca: Carlos Coelho (PPE) PR – PE430.541v02-00

AM – PE438.184v01-00
Gestorský výbor: LIBE –
Výbor požiadaný 
o stanovisko:

BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.250v02-00

 prijatie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 15. marca 2010, 

12.00 h

Boli prijaté tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 4, 5, 15 (+ ústny PDN), 6, 7, 8, 9, 
10, ústny PDN nahrádzajúci 17, ústny PDN nahrádzajúci BUDG 4, 18 (+BUDG 5 
totožný), 19 (+ BUDG 6 totožný), 11, 13 (+BUDG 2 totožný), 1, kompromisný 
nahrádzajúci 2, 14 a BUDG 3), 3, 12 (+ BUDG 1 totožný).
Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli zamietnuté: 16, 17, BUDG 4.
Nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa stali bezpredmetnými: 2, 14, BUDG 
3.
Návrh správy bol prijatý 33 hlasmi za, nikto nehlasoval proti a 1 poslanec sa zdržal 
hlasovania.

6. Vytvorenie siete imigračných styčných dôstojníkov
LIBE/7/00398
***I 2009/0098(COD) KOM(2009)0322 – C7-0055/2009

Spravodajca: Agustín Díaz De Mera García Consuegra 
(PPE)

PR – PE430.311v01-00
AM – PE430.622v01-00
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Gestorský výbor: LIBE –

 prijatie (orientačné hlasovanie)

Boli prijaté tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 18 
(druhá časť), 19 (obe časti), 20 (obe časti), 21 (obe časti) a 22.
Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli zamietnuté: 8, 10, 12, 15, 18 (prvá časť), 
23 a 24.
Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli zamietnuté: 9, 14, 25
Nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa stali bezpredmetnými: 4 (totožný 
s 3), 7 (totožný s 6).

Výsledok orientačného hlasovania bol pozitívny, keďže iba jeden poslanec hlasoval 
proti a nikto sa nezdržal.

7. Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie
LIBE/7/01804

2009/2240(INI) KOM(2009)0447
Spravodajca: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE431.182v01-00

AM – PE439.335v01-00
Gestorský výbor: LIBE –
Výbory 
požiadané 
o stanovisko:

AFET – rozhodnutie: bez stanoviska

DEVE – rozhodnutie: bez stanoviska
EMPL – rozhodnutie: bez stanoviska

 prijatie (potvrdzujúce hlasovanie)
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 2. marca 2010, 

12.00 h

O návrhu správy sa hlasovalo en bloc s textom totožným s výsledkami orientačného 
hlasovania z 8. apríla 2010. 39 poslancov hlasovalo za, 1 proti a 1 sa zdržal 
hlasovania.

8. Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 (zmena a doplnenie 
rozhodnutia č. 573/2007/ES)
LIBE/7/00834
***I 2009/0127(COD) KOM(2009)0456 – C7-0123/2009

Spravodajca: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE430.976v03-00
AM – PE439.334v01-00

Gestorský výbor: LIBE –
Výbory 
požiadané 
o stanovisko:

AFET – rozhodnutie: bez stanoviska

DEVE – rozhodnutie: bez stanoviska
EMPL – rozhodnutie: bez stanoviska

 prijatie (potvrdzujúce hlasovanie)
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 2. marca 2010, 

12.00 h
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O návrhu správy sa hlasovalo en bloc s textom, ktorý v porovnaní s výsledkami 
orientačného hlasovania z 8. apríla 2010 obsahoval niekoľko technických zmien 
v PDN 1, kompromisnom PDN 1, kompromisnom PDN 7 a kompromisnom PDN 8, 
dva nové kompromisné PDN 3 a 4. 
40 poslanci hlasovali za, 2 proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

9. Inštitucionálne aspekty pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd
LIBE/7/02087

2009/2241(INI)

Spravodajkyňa 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

Kinga Gál (PPE) PA – PE439.414v01-00
AM – PE440.026v01-00

Gestorský výbor: AFCO* – Ramón Jáuregui Atondo
(S&D)

PR – PE431.057v02-00
AM – PE440.175v01-00
AM – PE440.010v01-00

 prijatie návrhu stanoviska

Boli prijaté tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 2 (s ústnym PDN), nový odsek 2a 
(ako ústny PDN), 5 (+ ústny PDN), 6 (+ ústny PDN), kompromisný PDN 1, 8, 12, 
kompromisný PDN 2, kompromisný PDN 3, 18, kompromisný PDN 4, 23, 24, 25, 
kompromisný PDN 5, 28, 29 (+ ústny PDN).
Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli zamietnuté: 1, 3, 4, 11, 21, 22.
Nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa stali bezpredmetnými: 7, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27. 
Návrh stanoviska bol prijatý 41 hlasmi za, 1 poslanec hlasoval proti a nikto sa 
nezdržal.

10. Oznámenie Komisie: prístup Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom 
spôsobených katastrof
LIBE/7/01295

2009/2151(INI) KOM(2009)0082
Spravodajkyňa 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

Antigoni Papadopoulou (S&D) PA – PE439.890v01-00
AM – PE440.178v02-00

Gestorský výbor: ENVI – João Ferreira (GUE/NGL) PR – PE439.259v01-00
AM – PE439.951v01-00

 prijatie návrhu stanoviska

Boli prijaté tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 1, 2, 3, 5, 6 (druhá časť), 7, 8, 9,
odsek 9 (originálny text), 10, odsek 11 (originálny text), 11, odsek 12 (originálny text 
s ústnym PDN).
Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli zamietnuté: 4, 12.
Návrh stanoviska bol prijatý 41 hlasmi za, 1 poslanec hlasoval proti a nikto sa 
nezdržal.
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11. Sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia 
(zrušenie rámcového rozhodnutia 2004/68/SVV)
LIBE/7/02673
***I 2010/0064(COD) KOM(2010)0094 – C7-0088/2010
Gestorský výbor: LIBE – Roberta Angelilli (PPE)
Výbory 
požiadané 
o stanovisko:

CULT –

FEMM –

 výmena názorov

Spravodajkyňa Roberta Angelilli (EPP) sa ujala slova a vystúpila s úvodnou 
prezentáciou návrhu smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu, sexuálnemu 
vykorisťovaniu a detskej pornografii. Uviedla, že cieľom je zlepšiť boj proti trestnej 
činnosti a dosiahnuť vyšší stupeň ochrany a širšiu stratégiu. 
Za Komisiu sa ujal slova Reinhard Priebe. Uviedol, že tento návrh vychádza zo 
starého návrhu rámcového rozhodnutia o tej istej otázke, ktorý sa stal bezpredmetným 
z dôvodu nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy. Dodal, že nový návrh vychádza 
z holistického prístupu (potrestanie páchateľov, podpora obetiam a prevencia) a že sa 
zaoberá novou kriminalizáciou, novými trendmi v oblasti informačných technológií 
(kriminalizácia podvodného získavania dôvery detí (grooming) a prezerania detskej 
pornografie), podporou pri vyšetrovaní, pravidlami na určenie súdnej právomoci, 
ochranou obetí (obmedzenie počtu vypočúvaní, osobitný zástupca) a predchádzaniu 
trestným činom ako aj blokovaním prístupu a mazaním obsahu. 

Vystúpili: Cecilia Wikström (ALDE), Emine Bozkurt (S&D) v mene Birgit Sippelovej 
(S&D), Franziska Keller (VERTS), Carmen Romero López (S&D), Antigoni 
Papadopoulou (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Axel Voss (EPP), Sophia in 't Veld 
(ALDE). Juan José Molinos Cobo z predsedníctva sa ujal slova na konci rozpravy.

12. Ochrana základných práv v EÚ (2009)
LIBE/7/01334

2009/2161(INI)

Spravodajkyňa: Kinga Gál (PPE)
Gestorský výbor: LIBE –

 prvá výmena názorov

Spravodajkyňa Kinga Gál vyhlásila, že toto je nový impulz pre komplexný systém 
ochrany základných práv. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sú 
k dispozícii nové nástroje a mechanizmy, ako v súčasnosti už právne záväzná Charta 
základných práv, komisárka pre základné práva, ktorá sa zaviazala pravidelne 
zverejňovať správu o uplatňovaní charty, Agentúra Európskej únie pre základné práva, 
občianska iniciatíva a nadchádzajúce pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Všetky tieto nástroje umožňujú využiť 
nový prístup k otázkam ochrany základných práv. Spravodajkyňa vyjadrila úmysel 
pristupovať k tejto problematike horizontálne, zamerať sa najmä na to, ako podporiť 
lepšiu spoluprácu na úrovni Spoločenstva ako aj na vnútroštátnej úrovni, zlepšiť 
spoluprácu na medzinárodnej úrovni (napr. s Radou Európy) a zaoberať sa prekážkami 
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a problematickými otázkami. Takisto vyjadrila želanie pravidelne pozývať komisárku 
Redingovú na schôdze výboru LIBE na diskusiu o základných právach.

Títo poslanci sa zúčastnili rozpravy: Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Hélène 
Flautre. 

Momentálne je hlasovanie o tejto správe naplánované na novembrovú plenárnu 
schôdzu, čo umožní do správy zaradiť informácie a údaje pochádzajúce z výročnej 
správy FRA o otázkach dodržiavania základných práv, ktorá bude predložená výboru 
LIBE 10 júna, a z vypočutia o základných právach organizovaného výborom LIBE 21. 
a 22. júna.

Schôdza bola prerušená o 10.50 h a pokračovala o 11.30 h.

13. Obchodovanie s ľuďmi (zrušenie rámcového rozhodnutia 2002/629/SVV)
LIBE/7/02676
***I 2010/0065(COD) KOM(2010)0095 – C7-0087/2010
Gestorský výbor: LIBE –
Výbor požiadaný 
o stanovisko:

FEMM –

 výklad Komisie
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 2. júna 2010, 

12.00 h

Spoločná schôdza s Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) podľa 
článku 51 rokovacieho poriadku.

Pozri osobitnú zápisnicu: PV\814283, PE441.145v01-00

Podpredsedníčka Sophia in 't Veld prevzala vedenie schôdze o 15.00 h.

14. Liberalizácia vízového režimu s Bosnou a Hercegovinou a Albánskou republikou
LIBE/7/02769

 predloženie hodnotiacich správ

Rozprava sa konala za zatvorenými dverami.

Jean-Louis De Brouwer, zastupujúci Komisiu, predstavil návrh hodnotiacich správ.

Rozpravy sa zúčastnili poslanci Tanja Fajon, Sarah Ludford, Louis Bontes, Anna 
Maria Corazza Bildt, Emine Bozkurt, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, 
Cecilia Wikström.

15. Účasť Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti agentúry Frontex
LIBE/7/00319

2009/0073(NLE) 05707/2010 – C7-0217/2009

Spravodajca: Philip Claeys (NI) PR – PE440.137v01-00
Gestorský výbor: LIBE –
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Výbor požiadaný 
o stanovisko:

AFET – rozhodnutie: bez stanoviska

 preskúmanie návrhu správy
 stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

Spravodajca Philip Claeys predložil svoj návrh správy a odporučil Parlamentu, aby 
súhlasil s uzatvorením dohody medzi EÚ, Švajčiarskou konfederáciou 
a Lichtenštajnským kniežatstvom o účasti oboch krajín na činnosti agentúry Frontex. 
Jean-Louis De Brouwer, zastupujúci Komisiu, odpovedal na otázku Wima van de 
Campa.

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bol stanovený na 
11. mája 2010 o 12.00 h. Hlasovanie vo výbore LIBE je naplánované na 31. mája/1. 
júna 2010.

16. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanom o readmisii
LIBE/7/00267

2009/0036(NLE) KOM(2009)0106 – C7-0264/2009
Spravodajca: Csaba Sógor (PPE)
Gestorský výbor: LIBE –
Výbor požiadaný 
o stanovisko:

AFET – Nicole Kiil-Nielsen 
(Verts/ALE)

PA – PE439.420v01-00
AM – PE440.167v01-00

 druhá výmena názorov

V tomto prípade išlo už o druhú výmenu názorov. Spravodajca Csaba Sógor sa 
vyjadril, že jeho skupina je za prijatie tejto dohody.

Vystúpili Sylvie Guillaume (tieňová spravodajkyňa S&D), Hélène Flautre (Verts) 
v mene Nicole Kiil-Nielsenovej (spravodajkyňa AFET) a Nathalie Griesbeck (ALDE). 
Zástupcovia predsedníctva (Burgos) i Komisie (De Brouwer) zdôraznili dôležitosť 
tejto readmisnej dohody.

Návrh odporúčania od Csabu Sógora bude predložený na schôdzi výboru LIBE 
31. mája – 1. júna.

17. Rozšírenie pôsobnosti smernice 2003/109/ES na osoby požívajúce medzinárodnú 
ochranu
LIBE/7/02343
***I 2007/0112(COD) KOM(2007)0298 – C6-0196/2007

Spravodajca: Claude Moraes (S&D)
Gestorský výbor: LIBE –
Výbor požiadaný 
o stanovisko:

AFET – rozhodnutie: bez stanoviska

DEVE –
EMPL –

 výklad Komisie
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Muriel Guin, zástupkyňa Komisie, vo svojom výklade zdôraznila skutočnosť, že návrh 
na rozšírenie rámca pôsobnosti smernice 2003/109/ES na osoby požívajúce 
medzinárodnú ochranu je dôležitým doplnkom spoločného európskeho azylového 
systému. Zaznela pripomienka, že kompromisné znenie vypracované francúzskym 
predsedníctvom bolo takmer jednomyseľne schválené, ale keďže sa pred 
nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy vyžadovala jednomyseľnosť, v Rade 
nebolo možné dosiahnuť dohodu. 

Spravodajca Claude Moraes takisto vyjadril snahu dosiahnuť dohodu na základe 
kompromisného textu Rady a zároveň zdôraznil, že by išlo o ďalší krok k zavŕšeniu 
CEAS. Informoval o svojom zámere užšie zapojiť tieňových spravodajcov do prípravy 
návrhu správy, ktorá by mohla byť predložená v lete.

Počas rozpravy položila Marija Nedelčevová otázku Komisii a rozprava bola 
ukončená vyhlásením španielskeho predsedníctva (Burgos) a záverečnou poznámkou 
spravodajcu, ktorý znovu zopakoval svoje želanie dosiahnuť v tejto veci dohodu 
v prvom čítaní.

Schôdza bola prerušená o 16.47 h a pokračovalo sa v nej v stredu 28. apríla 2010 o 9.15 h. 
Predsedala jej podpredsedníčka Kinga Gál.

18. Europol: TE-SAT správa 2010 (správa o stave a vývoji terorizmu v EÚ)
LIBE/7/02770

 predloženie správy

Rob Wainwright, riaditeľ Europolu, predložil správu TE-SAT 2010 vypracovanú 
Europolom. Správa upozorňuje na pokles počtu teroristických útokov v porovnaní so 
situáciou pred 1 – 2 rokmi a nárast počtu osôb súdených za terorizmus.

Rozpravy sa zúčastnili poslanci Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sarah 
Ludford, Mario Borghezio, Sophia in 't Veld, Stanimir Ilčev, Axel Voss, Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio a Carmen Romero López.

19. Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu
LIBE/7/02271
***I 2007/0229(COD) KOM(2007)0638 – C6-0470/2007
Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (PPE) PR – PE439.363v01-00

AM – PE439.963v01-00
Gestorský výbor: LIBE* –
Výbor požiadaný 
o stanovisko:

EMPL* – Alejandro Cercas (S&D) PA – PE439.114v01-00
AM – PE440.019v01-00

 prípadne výklad o súčasnom stave rokovaní s Radou

Spravodajkyňa Véronique Mathieu na začiatku svojho príspevku vyjadrila spokojnosť 
s pokrokom dosiahnutým v tejto záležitosti v úzkej spolupráci s tieňovými 
spravodajcami. Ako hlavný predmet sporu uviedla rozsah pôsobnosti smernice, ktorý 
by niektorí poslanci chceli rozšíriť najmä na sezónnych pracovníkov. Vyjadrila obavu, 
že snaha o rozšírenie rozsahu pôsobnosti by mohla ohroziť akúkoľvek dohodu 
s Radou. Zaviazala sa hľadať a nájsť lepšie záruky v otázke transparentnosti 
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a objektívnosti kritérií stanovených pre vydávanie povolenia. Nakoniec oznámila, že 
nasledujúca neformálna schôdza s Radou a Komisiou k tejto téme sa bude konať 5. 
mája.

Zástupcovia predsedníctva (Gomez) a Komisie (Szigeti) znovu vyjadrili vôľu Komisie 
predložiť novú smernicu o sezónnych pracovníkoch, pričom spomenuli akčný plán 
Štokholmského programu. V rozprave vystúpili poslanci Vilija Blinkevičiūtė, Sophia 
in 't Veld a Jean Lambert.

20. Stretnutie s vysokým komisárom OSN pre utečencov Antoniom Guterresom 
v súvislosti s azylovou politikou, ktorému spolupredsedali Výbor pre rozvoj 
a Podvýbor pre ľudské práva
LIBE/7/02742

 výmena názorov na prebiehajúcu diskusiu o revízii azylovej politiky EÚ 
a budúcom spoločnom európskom azylovom systéme

Predsedníčka výboru LIBE Kinga Gál privítala vysokého komisára a pogratulovala mu 
k obnoveniu mandátu. Vo svojom vystúpení Antonió Guterres znovu pripomenul 
mimoriadny význam zavedenia spoločného európskeho azylového systému. Vyjadril 
poľutovanie nad vysokou mierou nesúladu medzi azylovými systémami jednotlivých 
európskych krajín, čo vedie k nárastu sekundárnych presunov osôb. V tejto súvislosti 
privítal prepracované návrhy predložené Komisiou, ktoré predstavujú veľmi dôležitý 
krok smerom k zvýšeniu koherentnosti a konzistentnosti tohto systému. Spomenul 
prehlbujúcu sa spoluprácu medzi UNHCR a Frontexom, pričom pripomenul, že 
systém riadenia hraníc musí byť efektívny, ale súčasne musí zohľadňovať potrebu 
ochrany. 

V nasledujúcej časti schôdzi predsedala Heidi Hautala, predsedníčka Podvýboru pre 
ľudské práva. Slova sa ujali títo poslanci: Sonia Alfano, Carlos Coelho, Agustín Díaz 
de Mera García Consuegra, Sarah Ludford, Cornelia Ernst, Franziska Keller, Tatjana 
Ždanoka, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Edite Estrela, Sylvie Guillaume, Rosario 
Crocetta, Georgios Papanikolaou, Roberta Angelilli a Antigoni Papadopoulou.

21. Rôzne otázky

V tomto bode sa nerokovalo o žiadnych otázkach.

22. Dátum konania nasledujúcej schôdze
 10. mája 2010 od 15.00 h do 18.30 h (v Bruseli)

Schôdza sa skončila o 12.40 h.
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