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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

10.3.2017 A8-0060/19 

Τροπολογία  19 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2018 - Τμήμα ΙΙΙ 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. χαιρετίζει τον σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ 

δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις στις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ· 

τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς, ποιοτικές και 

σταθερές θέσεις εργασίας, ιδίως για τους 

νέους, η οικονομική ανάπτυξη και η 

κοινωνικοοικονομική σύγκλιση, η 

μετανάστευση, η ασφάλεια και η 

αντιμετώπιση του λαϊκισμού καθώς και η 

κλιματική αλλαγή, είναι οι κύριες 

ανησυχίες σε επίπεδο ΕΕ και ότι ο 

προϋπολογισμός της ΕΕ εξακολουθεί να 

αποτελεί μέρος της λύσης στα ζητήματα 

αυτά· τονίζει ότι η αλληλεγγύη πρέπει να 

εξακολουθήσει να αποτελεί βασική αρχή 

του προϋπολογισμού της ΕΕ·  

υπογραμμίζει ότι μόνο ένας ισχυρός και 

στοχευμένος προϋπολογισμός της ΕΕ με 

πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη 

αξία θα είναι επωφελής για όλα τα κράτη 

μέλη και για όλους τους πολίτες της ΕΕ· 

αναμένει από την Επιτροπή να 

παρουσιάσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού 

για το 2018 που θα επιτρέπει στην ΕΕ να 

συνεχίσει να παράγει ευημερία μέσω της 

ανάπτυξης και της απασχόλησης και θα 

εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της· 

1. πιστεύει ότι η ΕΕ είναι υπερβολικά 

μεγάλη και ότι δεν έχει αντιμετωπίσει τις 

ανάγκες των κρατών μελών ή των 

πολιτών· λαμβάνει υπό σημείωση την 

έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 

2015 η οποία αναφέρει ότι το εκτιμώμενο 

ποσοστό σφάλματος του προϋπολογισμού 

της ΕΕ όσον αφορά τις πληρωμές είναι 

3,8%· φρονεί ότι οι εξουσίες θα πρέπει να 

επιστρέψουν στα κράτη μέλη και ότι ο 

προϋπολογισμός θα πρέπει να υποστεί 

δραστική μείωση λόγω της αυξανόμενης 

δυσαρέσκειας μεταξύ των πολιτών της 

ΕΕ· 
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10.3.2017 A8-0060/20 

Τροπολογία  20 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2018 - Τμήμα ΙΙΙ 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. λαμβάνει θετικά υπόψη την πρόταση 

να καθιερωθεί μια «Κάρτα Interrail για 

την Ευρώπη, δώρο στα δέκατα όγδοα 

γενέθλια»· υπογραμμίζει ότι το έργο αυτό 

έχει τη δυνατότητα να τονώσει την 

ευρωπαϊκή συνείδηση και ταυτότητα· 

τονίζει, ωστόσο, ότι το έργο δεν θα πρέπει 

να χρηματοδοτηθεί εις βάρος άλλων 

επιτυχημένων προγραμμάτων της ΕΕ, 

ιδίως στον χώρο της νεολαίας και του 

πολιτισμού, και ότι θα πρέπει να είναι όσο 

το δυνατόν χωρίς κοινωνικούς 

αποκλεισμούς και να περιλαμβάνει 

διατάξεις για τη συμμετοχή των 

κατοίκων των νησιών που βρίσκονται 

στην περιφέρεια της Ευρώπης· καλεί την 

Επιτροπή να αξιολογήσει το δυνητικό 

κόστος και τις πηγές χρηματοδότησης για 

την πρωτοβουλία αυτή και να υποβάλει 

σχετικές προτάσεις· 

διαγράφεται 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/21 

Τροπολογία  21 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2018 - Τμήμα ΙΙΙ 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. υπενθυμίζει τη σημασία των 

ευρωπαϊκών οργανισμών στην εξασφάλιση 

της εφαρμογής των ευρωπαϊκών 

νομοθετικών προτεραιοτήτων και, 

συνεπώς, στην επίτευξη των στόχων της 

πολιτικής της ΕΕ για την 

ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την 

απασχόληση και τη διαχείριση της 

τρέχουσας μεταναστευτικής κρίσης· 
επιμένει, συνεπώς, ότι πρέπει να 

διατεθούν επαρκείς χρηματοοικονομικοί 

και ανθρώπινοι πόροι σε σχέση τόσο με 

τις διοικητικές όσο και τις επιχειρησιακές 

δαπάνες, προκειμένου να μπορούν οι 

οργανισμοί να επιτελούν τα καθήκοντα 

που τους έχουν ανατεθεί και να 

επιτυγχάνουν τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα· σε σχέση με τις αυξήσεις 

στη στελέχωση και στις πιστώσεις για τους 

οργανισμούς με αφετηρία τον 

προϋπολογισμό του 2014, υπογραμμίζει το 

γεγονός ότι οι αυξήσεις αυτές θεωρούνται 

ως στοιχεία των νέων πολιτικών 

εξελίξεων και της νέας νομοθεσίας που 

δεν εντάσσονται στον υπολογισμό του 

στόχου για μείωση του προσωπικού κατά 

5%· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός του 2018 δεν θα πρέπει 

να προβλέπει περαιτέρω μειώσεις στα 

οργανογράμματα των ευρωπαϊκών 

οργανισμών πέραν του 5% για κάθε 

16. σημειώνει τον μεγάλο αριθμό 

ευρωπαϊκών οργανισμών· επιμένει, 

συνεπώς, ότι οι χρηματοοικονομικοί και 

ανθρώπινοι πόροι πρέπει να μειωθούν· σε 

σχέση με τις αυξήσεις στη στελέχωση και 

στις πιστώσεις για τους οργανισμούς με 

αφετηρία τον προϋπολογισμό του 2014, 

υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι αυξήσεις 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται μέρος του 

στόχου για μείωση του προσωπικού κατά 

5% και ότι τα επόμενα χρόνια θα πρέπει 

να επέλθει μεγαλύτερη μείωση·  τονίζει, 

ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός του 

2018 δεν θα πρέπει να προβλέπει 

περαιτέρω μειώσεις στα οργανογράμματα 

των ευρωπαϊκών οργανισμών πέραν του 

5% για κάθε θεσμικό όργανο και 

οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της διοργανικής 

συμφωνίας· 
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θεσμικό όργανο και οργανισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμφωνήθηκε 

στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας· 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/22 

Τροπολογία  22 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2018 - Τμήμα ΙΙΙ 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. υποστηρίζει σθεναρά ερευνητικές 

πρωτοβουλίες στον τομέα της άμυνας που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 

και στην επίτευξη συνεργειών στον τομέα 

της άμυνας· τονίζει, ωστόσο, ότι για τη 

δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να 

διατεθούν νέα κονδύλια, δεδομένου ότι 

πρόκειται για νέα πολιτική πρωτοβουλία 

με σημαντικό αντίκτυπο στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ·ζητεί ακόμη να 

διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες για τη 

χρηματοδότηση ενός ερευνητικού 

προγράμματος στον τομέα της άμυνας με 

ειδικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του 

νέου ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, μολονότι 

πρέπει πράγματι να τηρούνται οι 

διατάξεις που περιλαμβάνουν οι 

Συνθήκες, η ενισχυμένη συνεργασία στον 

τομέα της άμυνας είναι αναγκαία επιλογή 

προκειμένου να δοθεί απάντηση στις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον 

τομέα της ασφάλειας, οι οποίες 

προκύπτουν από την παρατεταμένη 

αστάθεια στις γειτονικές περιοχές της 

Ένωσης και την αβεβαιότητα όσον 

αφορά την προσήλωση ορισμένων 

εταίρων της ΕΕ στους στόχους του 

ΝΑΤΟ· τονίζει ακόμη την ανάγκη για 

βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα και 

καινοτομία στην ευρωπαϊκή αμυντική 

17. απορρίπτει κάθε πρωτοβουλία της ΕΕ  

στον τομέα της άμυνας· τονίζει ότι για 

κάθε δραστηριότητα αυτού του είδους δεν 

θα πρέπει να διατεθούν νέα κονδύλια από 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ· είναι 

αντίθετο, ακόμη, στο να διερευνηθούν 

όλες οι δυνατότητες για τη χρηματοδότηση 

ενός ερευνητικού προγράμματος στον 

τομέα της άμυνας με ειδικό 

προϋπολογισμό στο πλαίσιο του νέου 

ΠΔΠ· αντιτίθεται στη δημιουργία 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, με 

παράθυρα έρευνας και ικανοτήτων· 
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βιομηχανία που μπορούν να συμβάλουν 

στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν την εγγραφή επαρκών 

πιστώσεων στον προϋπολογισμό για να 

αντιμετωπίσουν με συνεπέστερο τρόπο 

τις εξωτερικές προκλήσεις· σημειώνει τη 
δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, 

με παράθυρα έρευνας και ικανοτήτων· 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/23 

Τροπολογία  23 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2018 - Τμήμα ΙΙΙ 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. υπογραμμίζει ότι μία από τις 

προϋποθέσεις για τη διατήρηση της 

σταθερότητας και της ευημερίας στην ΕΕ 

είναι μια σταθερή γειτονία της ΕΕ· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή να διασφαλίσει 

ότι δίνεται προτεραιότητα στις 

επενδύσεις στη γειτονία της ΕΕ 

προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες 

για την αντιμετώπιση των κύριων 

ζητημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή, 

συγκεκριμένα της μεταναστευτικής και 

προσφυγικής κρίσης και των αντίστοιχων 

ανθρωπιστικών προκλήσεων στη νότια 

γειτονία, και της ρωσικής επίθεσης στην 

ανατολική γειτονία· επαναλαμβάνει ότι η 

στήριξη των χωρών που εφαρμόζουν 

συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ είναι 

κομβικής σημασίας για τη διευκόλυνση 

των πολιτικών και οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων, αλλά υπογραμμίζει ότι 

η στήριξη θα πρέπει να εφαρμόζεται για 

όσο διάστημα οι εν λόγω χώρες πληρούν 

τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ιδίως όσον 

αφορά το κράτος δικαίου και την 

ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών· 

διαγράφεται 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/24 

Τροπολογία  24 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2018 - Τμήμα ΙΙΙ 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επαναλαμβάνει τις προηγούμενες 

εκκλήσεις του για την εξασφάλιση 

επαρκούς επιπέδου πιστώσεων 

πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, 

ώστε να μπορεί να εκπληρώσει τον κύριο 

στόχο του ως προϋπολογισμού 

επενδύσεων· είναι πεπεισμένο ότι αυτός ο 

ρόλος δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν η ΕΕ 

δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, πράγμα 

που θα θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία 

της· 

διαγράφεται 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/25 

Τροπολογία  25 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2018 - Τμήμα ΙΙΙ 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι 

οι πληρωμές των ειδικών μέσων 

(μηχανισμός ευελιξίας, Ταμείο 

Αλληλεγγύης της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και 

αποθεματικό έκτακτης βοήθειας) πρέπει να 

υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια 

πληρωμών του ΠΔΠ, όπως συμβαίνει και 

στην περίπτωση των αναλήψεων 

υποχρεώσεων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο 

της εν εξελίξει ενδιάμεσης αναθεώρησης 

του ΠΔΠ, τη δυνητική πρόοδο που έχει 

επιτευχθεί ως προς το ζήτημα της 

εγγραφής στον προϋπολογισμό των 

πληρωμών των ειδικών μέσων του ΠΔΠ 

με την αναθεώρηση της απόφασης του 

2014 για το περιθώριο για απρόβλεπτες 

ανάγκες, μολονότι το ζήτημα αυτό δεν 

έχει επιλυθεί κατά τρόπο 

αδιαμφισβήτητο· 

25. επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι 

οι πληρωμές των ειδικών μέσων 

(μηχανισμός ευελιξίας, Ταμείο 

Αλληλεγγύης της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και 

αποθεματικό έκτακτης βοήθειας) πρέπει να 

υπολογίζονται εντός των ανώτατων ορίων 

πληρωμών του ΠΔΠ· 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/26 

Τροπολογία  26 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2018 - Τμήμα ΙΙΙ 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον 

κανονισμό του ΠΔΠ, η Επιτροπή θα 

υποβάλει, έως το τέλος του 2017, τις 

προτάσεις της για το ΠΔΠ μετά το 2020, 

που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη  την 

απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να 

αποχωρήσει από την ΕΕ, η οποία θα 

επηρεάσει το ΠΔΠ μετά το 2020· τονίζει 

ότι η εν λόγω απόφαση καθιστά αδύνατη 

τη συνέχιση των εργασιών με τον συνήθη 

τρόπο· αποδίδει την ύψιστη σημασία στη 

διεργασία που θα οδηγήσει στη θέσπιση 
του νέου δημοσιονομικού πλαισίου και σε 

έναν αναμορφωμένο και 

αποτελεσματικότερο προϋπολογισμό της 

ΕΕ και αναμένει ότι θα είναι στο ύψος 

των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 

Ένωση και των δεσμεύσεων που έχει ήδη 

αναλάβει· ζητεί ταχεία και θετική 

ολοκλήρωση της ενδιάμεσης 

αναθεώρησης του ΠΔΠ που βρίσκεται σε 

εξέλιξη, η οποία θα είναι σε θέση να 

εξασφαλίσει την απαιτούμενη 

προσαρμογή του τρέχοντος 

δημοσιονομικού πλαισίου και τον βαθμό 

πρόσθετης ευελιξίας στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ που είναι αναγκαίος για την 

επίτευξη των στόχων της  Ένωσης· 

26. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον 

κανονισμό του ΠΔΠ, η Επιτροπή θα 

υποβάλει, έως το τέλος του 2017, τις 

προτάσεις της για το ΠΔΠ μετά το 2020, 

που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη  την 

απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να 

αποχωρήσει από την ΕΕ, η οποία θα 

επηρεάσει το ΠΔΠ μετά το 2020· τονίζει 

ότι η πρόταση για το μελλοντικό ΠΔΠ δεν 

θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεισφορά 

του ΗΒ ή να συνεπάγεται νομικές 

υποχρεώσεις για το ΗΒ σε σχέση με 

απαιτήσεις έναντί του· τονίζει ότι η εν 

λόγω απόφαση καθιστά αδύνατη τη 

συνέχιση των εργασιών με τον συνήθη 

τρόπο· αποδίδει, ως εκ τούτου, την ύψιστη 

σημασία στη διεργασία που θα οδηγήσει 

στη θέσπιση του νέου δημοσιονομικού 

πλαισίου και μειωμένου προϋπολογισμού 

της ΕΕ· 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/27 

Τροπολογία  27 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. υπογραμμίζει ότι η προβλεψιμότητα 

και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του 

προϋπολογισμού της ΕΕ αποτελούν 

προαπαιτούμενο για μια ισχυρή και 

σταθερή Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει την 

ανάγκη ευθυγράμμισης της διάρκειας του 

ΠΔΠ με τους πολιτικούς κύκλους του 

Κοινοβουλίου και της Επιτροπής· εφιστά 

την προσοχή στο γεγονός ότι η αποχώρηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα 

δώσει την ευκαιρία να εξετασθούν 

μακροχρόνια προβλήματα που 

εμποδίζουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ να 

έχει απόδοση ανάλογη των πραγματικών 

του δυνατοτήτων, ιδίως σε ό, τι αφορά το 

σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού, 

προκειμένου να εκλείψουν σταδιακά οι 

κάθε είδους επιστροφές και διορθωτικοί 

μηχανισμοί· επιβεβαιώνει τη θέση του 

υπέρ μιας εις βάθος μεταρρύθμισης των 

ιδίων πόρων της ΕΕ και χαιρετίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, την υποβολή της τελικής 

έκθεσης της Ομάδας υψηλού επιπέδου για 

τους ιδίους πόρους· καλεί όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη να αντλήσουν τα 

ενδεδειγμένα συμπεράσματα από την 

έκθεση αυτή και να αναλύσουν τη 

σκοπιμότητα της υλοποίησης των 

συστάσεων της Ομάδας υψηλού επιπέδου 

για τους ιδίους πόρους, οι οποίες 

αναμένεται ότι θα καταστήσουν τον 

27. τονίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης της 

διάρκειας του ΠΔΠ με τους πολιτικούς 

κύκλους του Κοινοβουλίου και της 

Επιτροπής· εφιστά την προσοχή στο 

γεγονός ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την ΕΕ θα δώσει την 

ευκαιρία για δραστική μείωση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ· απορρίπτει το 

συμπέρασμα της Ομάδας υψηλού επιπέδου 

για τους ιδίους πόρους· 
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προϋπολογισμό της ΕΕ περισσότερο 

σταθερό, απλό, αυτόνομο, δίκαιο και 

προβλέψιμο· αναμένει ότι κάθε νέος ίδιος 

πόρος θα πρέπει να οδηγεί σε μείωση των 

εισφορών ΑΕΕ των κρατών μελών· 

επιδοκιμάζει το συμπέρασμα της Ομάδας 

υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους 

ως προς το γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να 

εστιάσει σε τομείς που αποφέρουν τη 

μέγιστη προστιθέμενη αξία και ως προς 

την προσέγγιση του «juste retour», στην 

οποία θα πρέπει να δοθεί τέλος, 

δεδομένου ότι η έκθεση καταδεικνύει ότι 

όλα τα κράτη μέλη ωφελούνται από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, ανεξάρτητα από 

το «καθαρό τους υπόλοιπο»· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. καλεί το Συμβούλιο να σεβαστεί τις 

πολιτικές του δηλώσεις και να 

συνεργαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι η ΕΕ διαθέτει έναν επαρκή 
προϋπολογισμό· 

31. καλεί το Συμβούλιο να μειώσει τον 

προϋπολογισμό· 

Or. en 

 

 


