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9.2.2017 A8-0386/2 

Predlog spremembe  2 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, poročevalca 

 

Poročilo A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe 

2014/2249(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 13 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 

19. januarja 2017 o evropskem stebru 

socialnih pravic1; 

________________ 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0010. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/3 

Predlog spremembe  3 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, poročevalca 

 

Poročilo A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe 

2014/2249(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava V 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

V. ker bi bilo treba institucionalno 

strukturo ekonomske in monetarne unije 

preoblikovati v učinkovito in demokratično 

ekonomsko vlado, kjer bi Parlament in 

Svet imela vlogi sozakonodajalcev, 

Komisija vlogo izvršnega organa, 

nacionalni parlamenti bi bolje nadzirali 

dejanja nacionalnih vlad na evropski ravni, 

Evropski parlament bi nadziral odločanje 

na ravni EU, Sodišče pa bi imelo 

vplivnejšo vlogo; 

V. ker bi bilo treba institucionalno 

strukturo ekonomske in monetarne unije 

narediti bolj učinkovito in demokratično, 

pri čemer bi Parlament in Svet imela vlogi 

sozakonodajalcev, Komisija vlogo 

izvršnega organa, nacionalni parlamenti bi 

bolje nadzirali dejanja nacionalnih vlad na 

evropski ravni, Evropski parlament bi 

nadziral odločanje na ravni EU, Sodišče pa 

bi imelo vplivnejšo vlogo; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/4 

Predlog spremembe  4 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, poročevalca 

 

Poročilo A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe 

2014/2249(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AH 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AH. ker bi krepitev enotnega trga moralo 

spremljati okrepljeno davčno usklajevanje; 

AH. ker bi krepitev enotnega trga moralo 

spremljati okrepljeno usklajevanje na 

področju obdavčitve; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/5 

Predlog spremembe  5 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, poročevalca 

 

Poročilo A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe 

2014/2249(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AU 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AU. ker je v sporazumu, ki so ga podpisali 

voditelji držav ali vlad, zapisano pravica 

do nadaljnjega poglabljanja ekonomske 

in monetarne unije ter da je samo 

Združeno kraljestvo izvzeto iz nadaljnjega 

političnega povezovanja, brez poseganja v 

Lizbonsko pogodbo ter obveznosti in 

pravic držav članic in institucij, vključno s 

polnimi zakonodajnimi pravicami 

Evropskega parlamenta na podlagi 

predloga Komisije po izidu referenduma; 

črtano 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/6 

Predlog spremembe  6 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, poročevalca 

 

Poročilo A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe 

2014/2249(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da bi smele biti medvladne rešitve 

le skrajni ukrep in da bi morale za to veljati 

strogi pogoji, namreč spoštovanje prava 

Unije, cilj poglobitve evropskega 

povezovanja in odprtost za pristop 

nesodelujočih držav članic, ter meni, da bi 

jih bilo treba čim prej nadomestiti s 

postopki Unije, in to celo na področjih, kjer 

vse države članice ne izpolnjujejo pogojev 

za udeležbo, zato da se Uniji omogoči 

izvajanje njenih nalog enotnem 

institucionalnem okviru; v tem pogledu 

nasprotuje nastajanju novih institucij zunaj 

okvira Unije in si še naprej prizadeva za 

vključitev evropskega mehanizma za 

stabilnost v pravo Unije, a pod pogojem, da 

bo vzpostavljen ustrezen nadzor v 

Evropskem parlamentu, pa tudi ustrezne 

določbe fiskalnega pakta na podlagi ocene 

izkušenj z njegovim izvajanjem, kot 

predvideva Pogodba o stabilnosti, 

usklajevanju in upravljanju; 

7. meni, da bi smele biti medvladne rešitve 

le skrajni ukrep in da bi morale za to veljati 

strogi pogoji, namreč spoštovanje prava 

Unije, cilj poglobitve evropskega 

povezovanja in odprtost za pristop 

nesodelujočih držav članic, ter meni, da bi 

jih bilo treba čim prej nadomestiti s 

postopki Unije, in to celo na področjih, kjer 

vse države članice ne izpolnjujejo pogojev 

za udeležbo, zato da se Uniji omogoči 

izvajanje njenih nalog enotnem 

institucionalnem okviru; v tem pogledu 

nasprotuje nastajanju novih institucij zunaj 

okvira Unije in si še naprej prizadeva za 

vključitev evropskega mehanizma za 

stabilnost v pravo Unije, a pod pogojem, da 

bo vzpostavljena ustrezna demokratična 

odgovornost, pa tudi ustrezne določbe 

fiskalnega pakta na podlagi ocene izkušenj 

z njegovim izvajanjem, kot predvideva 

Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in 

upravljanju; vztraja, da se dejanskega 

odločanja in fiskalnih obveznosti ne sme 

ločiti;  

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/7 

Predlog spremembe  7 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, poročevalca 

 

Poročilo A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe 

2014/2249(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. meni, da je mogoče združiti funkcijo 

predsednika Euroskupine in komisarja za 

gospodarske in finančne zadeve, pri čemer 

predlaga, da predsednik Komisije 

omenjenega komisarja imenuje za 

podpredsednika Komisije; meni, da bi 

komisarja za gospodarske in finančne 

zadeve, – ki bi moral imeti vsa potrebna 

sredstva in zmogljivosti za uporabo in 

izvrševanje obstoječega okvira 

gospodarskega upravljanja, na primer 

podobno kot komisar za konkurenco, – 

lahko poimenovali finančni minister EU, 

potem ko bosta vzpostavljena fiskalna 

zmogljivost in evropski denarni sklad; 

31. meni, da je mogoče združiti funkcijo 

predsednika Euroskupine in komisarja za 

gospodarske in finančne zadeve, pri čemer 

predlaga, da predsednik Komisije 

omenjenega komisarja imenuje za 

podpredsednika Komisije; meni, da bi bilo 

mogoče temu komisarju, potem ko bosta 

vzpostavljena fiskalna zmogljivost in 

evropski denarni sklad, podeliti vsa 

potrebna sredstva in zmogljivosti za 

uporabo in izvrševanje obstoječega okvira 

gospodarskega upravljanja, pa tudi za 

optimizacijo razvoja euroobmočja v 

sodelovanju s finančnimi ministri držav 

članic tega območja, kakor je podrobno 

opisano v poročilo o proračunski 

zmogljivosti euroobmočja; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/8 

Predlog spremembe  8 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, poročevalca 

 

Poročilo A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe 

2014/2249(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. želi izpostaviti potrebo po spremembi 

okvirnega sporazuma o odnosih med 

Evropskim parlamentom in Evropsko 

komisijo, da bi vanj vključili določbo, po 

kateri bi moral predsednik Komisije 

uporabiti svojo pravico, da zahteva odstop 

finančnega ministra EU v skladu s 

členom 17(6) PEU, če se Evropski 

parlament z večino poslancev tako odloči; 

črtano 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/9 

Predlog spremembe  9 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, poročevalca 

 

Poročilo A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe 

2014/2249(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. vztraja, da bi bilo treba zagotoviti 

boljše usklajevanje in zastopanje 

EU/euroobmočja v okviru Mednarodnega 

denarnega sklada, Svetovne banke in 

drugih mednarodnih finančnih institucij, 

ter poudarja, da je člen 138(2) PDEU 

pravna podlaga za sprejetje ukrepov za 

zagotovitev enotnega zastopanja 

EU/euroobmočja v okviru mednarodnih 

finančnih institucij in konferenc; 

40. vztraja, da bi bilo treba zagotoviti 

boljše usklajevanje in po možnosti 

zastopanje EU/euroobmočja v okviru 

mednarodnih finančnih institucij, ter 

poudarja, da je člen 138(2) PDEU pravna 

podlaga za sprejetje ukrepov za 

zagotovitev enotnega zastopanja 

EU/euroobmočja v okviru mednarodnih 

institucij in konferenc; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/10 

Predlog spremembe  10 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, poročevalca 

 

Poročilo A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe 

2014/2249(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. poziva k nadaljnjim institucionalnim 

reformam, da bi zagotovili, da bo imela 

ekonomska in monetarna unija 

učinkovito in demokratično ekonomsko 

upravljanje z izboljšanimi zmogljivostmi, 

ki bi bilo vključeno v institucionalni okvir 

Unije, pri čemer bi Komisija delovala kot 

izvršilni organ, Parlament in Svet pa kot 

sozakonodajalca; 

53. poziva k nadaljnjim institucionalnim 

reformam, da bi povečali učinkovitost in 

demokratičnost ekonomske in monetarne 

unije ter izboljšali zmogljivosti, ki bi bile 

vključene v institucionalni okvir Unije, pri 

čemer bi Komisija delovala kot izvršilni 

organ, Parlament in Svet pa kot 

sozakonodajalca; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/11 

Predlog spremembe  11 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, poročevalca 

 

Poročilo A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe 

2014/2249(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 58 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

58. poziva k oblikovanju okvira za 

ustrezno obravnavanje nesposobnosti 

držav za odplačilo dolga, da bi uskladili 

člen 125 PDEU in obstoječe instrumente 

za stabilizacijo, kot je evropski mehanizem 

za stabilnost; 

črtano 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/12 

Predlog spremembe  12 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, poročevalca 

 

Poročilo A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe 

2014/2249(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 61 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

61. opozarja, da mehanizmi gospodarskega 

dialoga že obstajajo, predvsem z 

vzpostavitvijo gospodarskega dialoga v 

okviru zakonodaje šesterčka in dvojčka; 

meni, da je to učinkovito orodje, ki 

Parlamentu omogoča prevzemanje 

pomembnejše vloge v pogajanjih v okviru 

evropskega semestra, da bi okrepili dialog 

med Parlamentom, Svetom, Komisijo in 

Euroskupino, ter predlaga formalizacijo 

nadzorne vloge Parlamenta v evropskem 

semestru na podlagi medinstitucionalnega 

sporazuma; poudarja, da bi 

medinstitucionalni sporazum okrepil 

legitimnost procesa semestra, kar naj bi 

Parlamentu in Svetu omogočilo 

oblikovanje širših smernic ekonomskih 

politik in smernic za zaposlovanje, s čimer 

bo zagotovljen smiseln in reden 

parlamentarni nadzor postopka; v zvezi s 

tem poudarja, da bi se lahko Komisija 

zavezala, da bo osnutke priporočil v zvezi 

z evropskim semestrom pošiljala 

Parlamentu v vpogled, preden jih 

sprejme; nadalje meni, da informacij o 

pogajanjih o programih za 

makroekonomsko prilagoditev in njihovem 

spremljanju načeloma ni treba obravnavati 

kot zaupnih; nadalje pozdravlja in spodbuja 

udeležbo nacionalnih parlamentov na 

nacionalni ravni ter sodelovanje med 

nacionalnimi parlamenti in Evropskim 

61. opozarja, da mehanizmi gospodarskega 

dialoga že obstajajo, predvsem z 

vzpostavitvijo gospodarskega dialoga v 

okviru zakonodaje šesterčka in dvojčka; 

meni, da je to učinkovito orodje, ki 

Parlamentu omogoča prevzemanje 

pomembnejše vloge v okviru evropskega 

semestra, da bi okrepili dialog med 

Parlamentom, Svetom, Komisijo in 

Euroskupino, ter predlaga formalizacijo 

nadzorne vloge Parlamenta v evropskem 

semestru na podlagi medinstitucionalnega 

sporazuma, kakor je Parlament že večkrat 

predlagal; nadalje pozdravlja in spodbuja 

udeležbo nacionalnih parlamentov na 

nacionalni ravni ter sodelovanje med 

nacionalnimi parlamenti in Evropskim 

parlamentom v okviru evropskega semestra 

in širše v ekonomskem upravljanju, na 

primer v okviru Evropskega 

parlamentarnega tedna in konference po 

členu 13; meni tudi, da je mogoče 

izboljšati vključenost socialnih partnerjev v 

evropskem semestru; 
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parlamentom v okviru evropskega semestra 

in širše v ekonomskem upravljanju, na 

primer v okviru Evropskega 

parlamentarnega tedna in konference po 

členu 13; meni tudi, da je mogoče 

izboljšati vključenost socialnih partnerjev v 

evropskem semestru; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/13 

Predlog spremembe  13 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, poročevalca 

 

Poročilo A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe 

2014/2249(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. meni, da je treba pred spomladanskim 

zasedanjem Evropskega sveta opraviti 

splošno oceno proračunskega stanja in 

obetov v EU in euroobmočju kot celoti, v 

posameznih državah članicah 

evroobmočja in v vseh članicah fiskalnega 

pakta, hkrati pa je treba zagotoviti, da so 

posamezne države članice tiste, ki morajo 

izpolnjevati zahteve iz šesterčka in 

dvojčka; 

črtano 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/14 

Predlog spremembe  14 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, poročevalca 

 

Poročilo A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe 

2014/2249(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. z zanimanjem pričakuje poročilo 

skupine na visoki ravni za lastna sredstva; 

si želi, da bi se vrnili k črki in duhu Pogodb 

in prešli s sedanjega sistema, ki temelji na 

prispevkih iz bruto nacionalnega dohodka, 

na sistem, ki bo temeljil na dejanskih 

lastnih sredstvih za EU in sčasoma na 

proračun euroobmočja, za katerega 

obstajajo številni predlogi, kot so 

reformiran davek na dodano vrednost 

(DDV), davek na finančne transakcije 

(FTT), delež skupne konsolidirane osnove 

za davek od dohodkov pravnih oseb, 

evropski davek na premoženje ter prihodki 

iz drugih virov, kot sta sistem trgovanja z 

emisijami ali dobiček ECB; 

65. pozdravlja poročilo skupine na visoki 

ravni za lastna sredstva; si želi, da bi se 

vrnili k črki in duhu Pogodb in prešli s 

sedanjega sistema, ki temelji na prispevkih 

iz bruto nacionalnega dohodka, na sistem, 

ki bo temeljil na dejanskih lastnih sredstvih 

za EU in sčasoma na proračun 

euroobmočja, za katerega obstajajo številni 

predlogi; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/15 

Predlog spremembe  15 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, poročevalca 

 

Poročilo A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe 

2014/2249(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 67 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

67. predlaga uvedbo proračuna 

euroobmočja s prihodki iz držav članic, 

katerih valuta je euro, torej v skladu s 

členom 21 Uredbe (EU, Euratom) št. 

966/2012, ki bo namenjen samo za stroške 

v državah članicah, katere valuta je euro; 

meni, da takšni prihodki zahtevajo uvedbo 

novih lastnih sredstev, ki ji financirajo 

države članice, katerih valuta je euro; 

opozarja, da namenski prejemki v smislu 

člena 21 Uredbe (EU, Euratom) št. 

966/2012 niso zajeti v uredbo o večletnem 

finančnem okviru ali v zgornje meje, ki 

jih ta določa; 

črtano 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/16 

Predlog spremembe  16 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, poročevalca 

 

Poročilo A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe 

2014/2249(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 71 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

71. je seznanjen z različnimi predlogi za 

vzpostavitev proračunske zmogljivosti 

znotraj euroobmočja; poudarja, da ti 

predlogi proračunski zmogljivosti 

pripisujejo različne vloge in imajo lahko 

različno zasnovo (npr. instrument za 

konvergenco, ki zagotavlja podporo 

strukturnim reformam ali mehanizem za 

blaženje šokov); želi spomniti, da je 

parlament vztrajal, da se takšna 

zmogljivost oblikuje v okviru EU; 

71. je seznanjen z različnimi predlogi za 

vzpostavitev proračunske zmogljivosti 

znotraj euroobmočja; poudarja, da ti 

predlogi proračunski zmogljivosti 

pripisujejo različne vloge in imajo lahko 

različno zasnovo;  želi spomniti, da je 

parlament vztrajal, da se takšna 

zmogljivost oblikuje v okviru EU; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/17 

Predlog spremembe  17 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, poročevalca 

 

Poročilo A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe 

2014/2249(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

73. želi spomniti na ustanovitev evropskih 

nadzornih in bančne unije; poziva k 

dodatnim prizadevanjem v zvezi z 

vprašanjem državnega dolga in k 

dodatnemu povečanju odpornosti EMU 

pri soočanju z ekonomskimi šoki in 

špekulativnim ravnanjem na trgih 

državnih obveznic; poziva k sprejetju 

politik za blaženje asimetričnih šokov in 

spodbuja konvergenco med državami 

članicami, ki bi hkrati preprečevala stalne 

fiskalne transferje v skladu s členoma 125 

in 136(3) PDEU; 

črtano 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. ponavlja, da je naklonjen vključevanju 

evropskega mehanizma za stabilnost v 

zakonodajni okvir Unije, če je zagotovljen 

ustrezen nadzor v Evropskem parlamentu;

  

74. ponavlja, da je naklonjen vključevanju 

evropskega mehanizma za stabilnost v 

zakonodajni okvir Unije, če je 

zagotovljena ustrezna demokratična 

odgovornost;  

Or. en 
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95. poudarja, da je treba pravice delavcev, 

zlasti kadar uresničujejo pravico do 

mobilnosti, zagotavljati skupaj z njihovimi 

socialnimi pravicami ter v celoti uporabiti 

pravne instrumente, ki so predvideni v 

naslovih IV, IX in X ter v skladu z Listino 

EU o temeljnih pravicah, da bi zagotovili 

trdno socialno podlago za Unijo; v zvezi s 

tem opozarja na pravice iz Direktive 

2004/38/ES o pravici državljanov Unije in 

njihovih družinskih članov do prostega 

gibanja in prebivanja na ozemlju držav 

članic; 

95. poudarja, da je treba pravice delavcev, 

zlasti kadar uresničujejo pravico do 

mobilnosti, zagotavljati skupaj z njihovimi 

socialnimi pravicami ter v celoti uporabiti 

pravne instrumente, ki so predvideni v 

naslovih IV, IX in X ter v skladu z Listino 

EU o temeljnih pravicah, da bi zagotovili 

trdno socialno podlago za Unijo; v zvezi s 

tem opozarja na pravice iz Direktive 

2004/38/ES o pravici državljanov Unije in 

njihovih družinskih članov do prostega 

gibanja in prebivanja na ozemlju držav 

članic ter Uredbe (EU) št. 492/2011 o 

prostem gibanju delavcev v Uniji; 

Or. en 
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97. poudarja, da je pomembno spodbujati 

zamisel o minimalni plači, ki jo določi 

vsaka država članica, in premisliti o 

možnostih za sistem minimalnih 

nadomestil za brezposelnost, kar bi 

zahtevalo vzpostavitev skupnih pravil in 

pogojev za trg dela EU, ter predlaga, da bi 

na podlagi sedanjih določb Pogodbe 

sprejeli direktivo o mobilnosti delavcev, da 

bi zmanjšali še vedno obstoječe ovire 

zanje; 

97. poudarja, da je pomembno spodbujati 

zamisel o minimalni plači, ki jo določi 

vsaka država članica, in ugotavlja, da bi 

bilo treba, če bi premislili o možnostih za 

sistem minimalnih nadomestil za 

brezposelnost, vzpostaviti skupna pravila 

in pogoje za trg dela EU, ter predlaga, da 

bi na podlagi sedanjih določb Pogodbe 

sprejeli zakonodajni predlog, da bi 

zmanjšali še vedno obstoječe ovire za 

delavce; 

Or. en 

 

 


