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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

PETI_PV(2012)0508

PROTOKOL
fra mødet den 8. maj 2012 kl. 9.15-12.35 og kl. 15.15-18.03

BRUXELLES

Mødet åbnet tirsdag den 8. maj 2012 kl. 9.15 af Erminia Mazzoni (formand).

1. Vedtagelse af dagsorden PETI_OJ 900609v02-00

Før formanden kommenterede dagsordenen, meddelte han medlemmerne, at Bairbre de Brún, 
tidligere koordinator og et aktiv medlem af PETI-Udvalget, havde beslutte at trække sig 
tilbage fra Parlamentet af helbredsgrunde. Formanden ønskede hende alt godt og takkede 
hende for hendes stærke engagement i udvalgets arbejde. 

Dagsordenen var blevet uddelt på samtlige sprog, og der var nogle vigtige ændringer i 
tidsplanen for drøftelserne:

 Efter drøftelser med andragerne og med Udvalget om International Handel blev 
drøftelsen om ACTA-andragenderne udsat til den 19. juni. 

 Vedrørende eftermiddagens dagsorden efter drøftelserne med kommissær Maroš 
Šefčovič skulle punkt 15 vedrørende en losseplads ved Corcolle, hvor andragerne ville 
være til stede, behandles først på grund af deltagernes tidsplan.

 Afstemningen om Boștinaru-udtalelsen ville finde sted ca. kl. 16.45. 
 Drøftelsen om beretningen om undersøgelsesmissionen i Berlin skulle være det sidste 

punkt på dagsordenen med start ca. kl. 17.30.
 Andragere ville også være til stede vedrørende punkt 4, 5 og 6.
 Under punkt 17 ville tre repræsentanter fra det bulgarske landbrugsministerium være 

til stede.

Dagsordenen vedtoges.

2. Meddelelser fra formanden
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Bilaget til formandens bemærkninger var blevet omdelt med henblik på kommentarer 
vedrørende genoptagelse eller afslutning af visse andragender af de nævnte grunde. Da 
der ikke var nogen kommentarer vedrørende disse indstillinger, blev de betragtet som 
godkendt.

3. Diverse sager

Intet under dette punkt.

4. Andragende 1268/2010 af Cristóbal Aguado Laza, spansk statsborger, for 
"Asociación Valenciana de Agricultores ASAJA" (den valencianske sammenslutning af
landbrugere), om plantegifte, insektangreb og sygdomme i vegetabilske produkter

Indlæg: Formanden, Cristóbal Aguado Laza (andrager), Bas Drukker (Kommissionens 
repræsentant, DG Sanco), Walter De Backer (Kommissionens repræsentant, DG Agri), Esther 
Herranz García, Vicente Miguel Garcés Ramón, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, mens man afventede yderligere 
oplysninger fra Europa-Kommissionen. Der ville blive anmodet om udtalelser fra 
Landbrugsudvalget og Udvalget om International Handel. Der ville tillige blive sendt 
skrivelser til John Dalli, kommissær for sundhed og forbrugerpolitik, og Dacian Ciolos, 
kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikterne med henblik på at henlede deres 
opmærksomhed på spørgsmålets betydning og presserende karakter. 

5. Andragende 0338/2010 af T.F.T, spansk statsborger, for "Plataforma por la 
defensa de los valles verdes" (platformen til forsvar for de grønne dale), om opsamling 
af vand og boring af brønde i naturparken Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, Jaén

Indlæg: Formanden, Rafael Galvez Via (for andrageren), José Manuel Servert Martin
(Kommissionens repræsentant), Francisco Sosa Wagner, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter 
Jahr, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Vicente Miguel Garcés Ramón

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, mens man afventede yderligere 
oplysninger fra Europa-Kommissionen. Der ville blive sendt en skrivelse til Janez Potočnik, 
kommissær for miljøet, med anmodning om, at Kommissionen, udover at fortsætte med 
traktatbrudsprocedurerne, også hurtigst muligt skulle kontakte den nye spanske regering for at 
forhindre uoprettelig skade på områderne. En skrivelse herom ville tillige blive sendt til de
kompetente myndigheder i Andalusien. 

6. Andragende 1132/2009 af H.M., portugisisk statsborger, for den portugisiske 
sammenslutning af turistvirksomheder "AETP", om manglende gennemsigtighed i 
forbindelse med ansøgning om støtte inden for rammerne af EU's operationelle 
programmer

Indlæg: Formanden, H.M. (andrager), Armando Miranda Cardoso (Kommissionens 
repræsentant, DG Regio), Obhi Chatterjee (Kommissionens repræsentant, DG Comp)

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, mens man afventede yderligere 
oplysninger fra Europa-Kommissionen. Generaldirektoratet for Konkurrence skulle undersøge 
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statsstøttespørgsmålet yderligere, og Generaldirektoratet for Regionalpolitik skulle redegøre 
for grundene til at afslutte sagen. Kommissionen skulle også sætte sig i forbindelse med de 
kompetente portugisiske myndigheder. 
En skrivelse ville blive sendt til de portugisiske myndigheder via Portugals Faste 
Repræsentation. 

7. Udtalelse om Program om rettigheder og unionsborgerskab 2014 - 2020 (COD 
2011/0344) (LIBE) Adina-Ioana Vălean (ALDE)
Frist for ændringsforslag: 24. maj 2012; behandling af ændringsforslag: 19. juni 2012;
Afstemning: 12. juli 2012).

Indlæg: Formanden, Norica Nicolai, Victor Boştinaru

Norica Nicolai, for ordføreren, præsenterede udkastet til udtalelse. Hun værdsatte 
Kommissionens ønske om at effektivisere de gældende programmer og foreslog, at der skulle 
tilføjes nye aktioner til anvendelsesområdet for programmet om grundlæggende rettigheder og 
unionsborgerskab. Victor Boştinaru oplæste en udtalelse på Michael Cashmans vegne. 

8. Udtalelse om den 28. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af 
fællesskabsretten (2010) (2011/2275(INI) (JURI)  Ordfører: Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (S-D)
Frist for ændringsforslag: 21. maj 2012; Afstemning: 19. juni 2012)

Indlæg: Formanden, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karl von Kempis (Kommissionens 
repræsentant)

Ordføreren redegjorde for sit udkast til udtalelse, idet hun fokuserede på anvendelsen af 
chartret om grundlæggende rettigheder, traktatbrudsprocedurerne og samarbejdet mellem 
Parlamentet og Kommissionen. 
Kommissionens repræsentant var enig med ordføreren i, at anvendelsesområdet for chartret 
skulle forklares yderligere for borgerne som et fælles initiativ fra Kommissionen og 
Parlamentet. Han udtrykte tilfredshed over, at artikel 263, der blev indført i Lissabontraktaten, 
gjorde det muligt for Kommissionen at anmode EU-Domstolen om at pålægge sanktioner på 
medlemsstater i tilfælde af for sen gennemførelse i lovgivningen.

9. Beretning om undersøgelsesmission til Berlin (23.-24.11.2011)

Punktet drøftedes om eftermiddagen kl. 17.40 under forsæde af Elena Băsescu, næstformand. 

Indlæg: Formanden, Iliana Malinova Iotova, Heinz K. Becker, Lena Kolarska-Bobińska, 
Edward McMillan-Scott, Victor Boştinaru

Efter drøftelsen vedtog medlemmerne af delegationen at afholde endnu et møde for at nå frem 
til generel enighed, før man vendte tilbage med en vedtaget tekst til det næste udvalgsmøde. 

10. Beretning om undersøgelsesmission til Rumænien (23.-26.11.1011)

Indlæg: Formanden, Victor Boştinaru, Cristian Dan Preda, Roger Helmer, Gerald Häfner, 
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos
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Formanden meddelte, at fristen for ændringsforslag til arbejdsdokumentet ville være fredag 
den 11. maj 2012 kl. 12.00. 

* * *

Mødet genoptaget kl. 15.15 af Erminia Mazzoni (formand).

* * *

12. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

Formanden havde følgende meddelelser: 

a) Valg af ordførere for udtalelse:
 ECR-Gruppen ville udarbejde en udtalelse om meddelelse fra Kommissionen ’Bedre 

udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger: opbygning af tilliden gennem bedre viden og 
aktiv handling" COM(2012) 95 (ENVI som korresponderende udvalg); 

 ALDE-Gruppen ville udarbejde en udtalelse om ”Beretning for 2011 om anvendelsen 
af EU's charter om grundlæggende rettigheder” COM(2012)169 (LIBE som 
korresponderende udvalg);

 EFD-Gruppen ville udarbejde en udtalelse om Budgetretningslinjerne 2013 – Andre 
sektioner – Ombudsmanden (BUDG som korresponderende udvalg);

b) Behandling og godkendelse af udkast til kort beslutning om dyrs rettigheder
Et udkast til en kort beslutning om dyrevelfærd, jf. artikel 202, stk. 2, i forretningsordenen, 
behandledes og vedtoges. Beslutningen ville blive sendt til Formandskonferencen med en 
anmodning om at sætte den på plenarforsamlingens dagsorden som en del af en fælles 
drøftelse om initiativbetænkningen udarbejdet af AGRI-Udvalget (”EU-strategi for 
dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-2015”), hvortil PETI-Udvalget også udarbejdede en 
udtalelse (ordfører: Victor Boştinaru).

c) Valg af medlemmerne til undersøgelsesmission i Tyskland og Den Tjekkiske republik 
(3.-6. juni 2012)

Formanden anmodede om, at medlemmerne til denne delegation skulle udpeges officielt så 
snart som muligt og senest ved ugens udgang. 

d) Forbedret adgang til databasen for eAndragender for medlemmerne af udvalget og 
de politiske gruppers sekretariater

Der skulle foretages nogle tekniske tilpasninger af databasen for eAndragender for at give 
fuld adgang til andragenderne, herunder fortrolige andragender, til medlemmerne og deres 
personale og til de politiske gruppers personale. Adgang til fortrolige andragender ville være 
betinget af medlemmernes løfte om at overholde de retlige forpligtelser i forbindelse med 
bestemmelserne om beskyttelse af personlige data. 

Resultat af mødet i Den Uformelle Arbejdsgruppe om Spansk Ejendomsret og Ley de 
Costas
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Den Uformelle Arbejdsgruppe havde afholdt et møde med de spanske myndigheder om planer 
om at reformere den gældende Ley de Costas. Arbejdet var i gang, og der var allerede gjort 
betydelige fremskridt. Der skulle sendes et spørgeskema til de spanske myndigheder.

f) Foreløbigt udkast til dagsorden for mødet den 19. juni 
Den foreslåede dagsorden skulle uddeles meget snart herunder følgende vigtige punkter: Den 
Europæiske Ombudsmands redegørelse for hans årsberetning 2011 og en særberetning, 
drøftelse vedrørende ACTA-andragender.

g) Skrivelse fra Viviane Reding, næstformand for Europa-Kommissionen 
Kommissær Viviane Reding havde sendt formanden en skrivelse, hvori hun orienterede hende 
om Europa-Kommissionens planer om at igangsætte en offentlig høring vedrørende 2013-
rapporten om unionsborgerskab for at indsamle idéer om nye aktioner for at fjerne hindringer 
for EU-borgerne, når de udøver deres EU-rettigheder. 
PETI-Udvalget var i princippet enig med forslagene og ville overveje at fremsætte forslag til 
programmet i samarbejde med LIBE-Udvalget, hvortil skrivelsen også var adresseret. 

Indlæg: Formanden, Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Victor Boştinaru, Margrete 
Auken

13. Udtalelse af Maroš Šefčovič, næstformand for Kommissionen og kommissær for 
interinstitutionelle forbindelser og administration om aktuelle emner inden for 
rammerne af den strukturerede dialog efterfulgt af en drøftelse med medlemmerne 

Indlæg: Formanden, Maroš Šefčovič, Margrete Auken, Peter Jahr, Kinga Göncz, Gerald 
Häfner, Heinz K. Becker

Kommissæren meddelte, at Kommissionen ville registrere det første europæiske 
borgerinitiativ symbolsk den 9. maj (med titlen Fraternité 2020 - Mobility. Progress. 
Europe), og at den var i gang med at færdiggøre evalueringen af fem andre initiativer. Med 
hensyn til foreslåede europæiske borgerinitiativer, som ikke opfyldte kriterierne, ville 
initiativtagerne blive orienteret om proceduren med andragender som et alternativ. Endvidere 
ville sager, der henhørte under Euratom-traktaten, blive sendt videre til Udvalget for 
Andragender.
 Kommissæren udtrykte tilfredshed med PETI-Udvalgets tilstedeværelse på de sociale 
medieplatforme og mente, at indlæggene var meget informative og nyttige. Han anmodede 
Parlamentet om at støtte Kommissionens forslag om en stigning i budgettet for 
Europaskolerne. Han understregede, at normerne for at give oplysninger til andragere, som 
var i direkte kontakt med Kommissionen, var nøjagtigt de samme som for klagere. 

14. Udtalelse om Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 
(2012-2015) – behandling af ændringsforslag (2012/2043(INI)) (AGRI), ordfører: Victor 
Boştinaru (S-D)

Vedtagne ændringsforslag:  3, 4, 5, 6, 9 (mundtligt æf), 11, 12, 13, 15, 16 (1. del), 17, 19, 21, 
22, 26, 27, 30, 31
Forkastede ændringsforslag:  1, 2, 7, 10, 14, 16 (2. del), 18, 23, 24, 25, 29
Tilbagetagne ændringsforslag:  20
Bortfaldne ændringsforslag: 8, 28
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Udtalelsen vedtoges (for: 17; imod: 0, hverken/eller: 0). 

15. Andragende 0197/2012 af Francesco Saltini, italiensk statsborger, om en planlagt 
losseplads nær Rom ved Corcolle, Lazio 

Indlæg: Francesco Saltini, Martino Tony Miele (andragere), Giuseppe Manganaro 
(Kommissionens repræsentant, DG ENVI), Giuseppe Pecoraro (præfekt for Rom), Claudio 
Vesselli (direktør for miljøafdelingen, provinsen Rom), Guido Milana, Margrete Auken, 
Niccolò Rinaldi

De italienske myndigheders repræsentanter understregede, at lossepladsen skulle fungere 
midlertidigt (i en maksimal periode på 2-2,5 år) og ikke ville omfatte organisk affald. Den 
ekstraordinære kommissær havde anmodet om mere dybtgående og udtømmende 
undersøgelser, især vedrørende de geologiske og hydrologiske aspekter, med henblik på en 
korrekt evaluering af områdets egnethed. 

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, mens man afventede yderligere 
oplysninger fra Kommissionen og resultatet af den undersøgelsesmission, som Udvalget for 
Andragender ville gennemføre i efteråret. 

16. Andragende 1221/2011 af G.K., lettisk statsborger, om overtrædelse i ACTA-aftalen 
(handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning) af retten til privatlivets fred
og
Andragende 0116/2012 af Iwo Domeracki, polsk statsborger, om ACTA
og
Andragende 0142/2012 af Mateusz Wójtowicz, polsk statsborger, for foreningen "Forum 
Rdzawka", og 2 medunderskrivere, om modstand mod den internationale handelsaftale ACTA
og
Andragende 203/2012 af Joachim Scholz, tysk statsborger, om ACTA
og
Andragende 0223/2012 af Alex Wilks, britisk statsborger, for AVAAZ og flere end 2,5 mio. 
medunderskrivere, om ACTA

Dette punkt blev udsat indtil mødet den 19. juni. 
Mødet genoptaget kl. 17.26 af Elena Băsescu (næstformand).  

17. Andragende 1675/2008 af Alexander Karakachanov, bulgarsk statsborger, for 
"Bulgarian Green Party/BulgarianGreens", om arealbytte og korruption i Bulgarien

Indlæg: Dimitar Kyumyurddziev (juridisk ekspert, det bulgarske landbrugsministerium), 
Katarzyna Gueneau de Mussy (Kommissionens repræsentant, DG COMP), Victor Boştinaru

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet skulle forblive åben. Formanden anmodede Europa-
Kommissionen om at skaffe yderligere oplysninger vedrørende påstandene om korruption i 
andragendet, som hovedsagelig var forblevet ubesvaret.

* * *
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18. Andragender, hvis behandling foreslås afsluttet efter Kommissionens skriftlige svar 
eller andre fremsendte dokumenter

Følgende andragender ville blive lukket. 0951/2007, 1105/2007, 1317/2007, 1379/2007, 
0941/2008, 1519/2008, 0271/2010, 0356/2010, 0447/2010, 0964/2010, 1089/2010, 
1132/2010, 1172/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1554/2010, 0078/2011, 0282/2011, 
0301/2011, 0451/2011, 0482/2011, 0544/2011, 0545/2011, 0547/2011, 0592/2011, 
0644/2011, 0686/2011, 0694/2011, 0715/2011, 0717/2011, 0772/2011, 0743/2011, 
0755/2011, 0789/2011, 0864/2011, 0867/2011, 0874/2011, 0887/2011, 0900/2011, 0963/2011

Følgende andragender ville blive flyttet fra sektion ”B” og forblive åbne. 1037/2007, 
1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 0415/2009, 0813/2008, 0305/2010, 0436/2010, 
1345/2010, 1357/2010, 0359/2011, 0541/2011, 0754/2011.

19. Tid og sted for næste møde 

Bruxelles, tirsdag den 19. juni 2012 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30.

*
* *

Mødet hævet kl. 18.03 af Elena Băsescu (næstformand). 
* *
*

Bilag:

Liste over andragender, der opfylder betingelserne for behandling siden sidste møde den 24. 
april 2012. 
Liste over andragender, der skal genoptages, afsluttes eller tages tilbage i henhold til bilaget 
til formandens bemærkninger.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

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 (*)

Erminia Mazzoni, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Elena Băsescu

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

Heinz K. Becker, Simon Busuttil, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Judith A. Merkies, Edward McMillan-Scott, Margrete Auken, Ana Miranda, Giles Chichester, 
Roger Helmer, Nikolaos Salavrakos

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kinga Göncz, Norica Nicolai, Gerald Häfner, Keith Taylor, 
Angelika Werthmann

187 (2)

Krzysztof Lisek

193 (3)

Francisco Sosa Wagner, Esther Herranz García, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Guido Milana, Niccolò Rinaldi

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

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/ 
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Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Cristóbal Aguado Laza, Rafael Galvez Via, H. M., Francesco Saltini, Giuseppe Pecoraro, Claudio Vesselli, Dimitar Kyumyurddziev

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Bas Drukker, Walter De Backer, José Manuel Servert Martin, Obhi Chatterjee, Armando Miranda Cardoso, Karl von Kempis, Ctibor 
Kocman, Giuseppe Manganaro, Katarzyna Gueneau De Mussy, Frederique Wenner, Tania Schröter, Obhi Chatterjee, William Floyd, 
Tamás Barsi, Carmen Vera, Anna Wlazlo, Gabriele Kremer

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
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