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Europa-Parlamentets beslutning om status for forbindelserne mellem EU og USA 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

A. der henviser til, at den amerikanske regerings "Amerika først"-politik skader EU's, dets 

medlemsstaters og hele Europas interesser og stemmer ikke overens med behovet for at 

løse globale problemer og udfordringer og med relevante internationale aftaler; der 

henviser til, at præsident Trump har omtalt EU som en "fjende" og miskrediteret EU-

medlemsstater, og at hans administration har vist vilje til aktivt at gribe ind i den interne 

EU-politik og i medlemsstaternes nationale politikker; 

B. der henviser til, at præsident Trump ensidigt har indført kraftige stigninger i toldsatserne 

for stål og aluminium, der eksporteres til USA fra EU, men også fra Kina, Japan, 

Indien, Tyrkiet og mange af USA's andre tidligere økonomiske og strategiske partnere; 

der henviser til, at eksporten af oliven fra Spanien til USA også er udsat for en urimelig 

stigning i toldsatserne, hvilket allerede har kostet de spanske producenter mere end 

50 000 000 EUR i det forløbne år; der henviser til, at præsident Trump har iværksat 

procedurer med henblik på at indføre en told på 25 % på biler og reservedele, der 

eksporteres fra EU til det amerikanske marked; der henviser til, at de amerikanske 

myndigheder har startet en handelskrig mod Kina og pålagt kraftige stigninger i 

toldsatserne i flere omgange og på en bred vifte af produkter; der henviser til, at 

Kommissionen finder, at alle disse foranstaltninger er ulovlige i henhold til WTO-

reglerne, og til, at de respektive procedurer er blevet indledt via WTO's 

tvistbilæggelsessystem; der henviser til, at EU har indført told på produkter, der 

eksporteres fra USA til EU af en tilsvarende finansiel mængde, og der henviser til, at 

Kommissionen har udarbejdet en udvidet liste over produkter, som skal godkendes af 

Rådet i tilfælde af, at den amerikanske told på biler træder i kraft; 

C. der henviser til, at Rådet på sit møde i Sofia gav Kommissionen til opgave at finde 

måder, hvorpå man kunne forhindre en handelskrig med USA, mens det samtidig 

godkendte de modforanstaltninger, der var truffet over for varer fra USA; der henviser 
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til, at Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, den 25. juli 2018 aflagde 

præsident Trump et besøg, der førte til en fælles erklæring, hvori det blev meddelt, at 

der var indgået en aftale om at samarbejde om at opnå nul takster, ingen ikke-

toldmæssige hindringer og ingen subsidier i forbindelse med industrivarer, der ikke 

omfatter biler, om at arbejde på at mindske hindringerne for og øge handelen med 

tjenesteydelser, kemikalier, lægemidler og sojabønner, om at styrke det strategiske 

samarbejde mellem EU og USA med hensyn til energi, idet Juncker forpligtede EU til at 

importere mere flydende naturgas (LNG) fra USA for at diversificere sin 

energiforsyning, og om at indlede en tæt dialog om standarder med henblik på at lette 

handelen, mindske bureaukratiske hindringer og nedbringe omkostningerne; der 

henviser til, at formand Jean-Claude Juncker og præsident Trump var enige om at 

samarbejde for bedre at beskytte amerikanske og europæiske virksomheder mod illoyal 

global handelspraksis og om at arbejde tæt sammen med ligesindede partnere med 

henblik på at reformere WTO og bekæmpe illoyal handelspraksis, herunder tyveri af 

intellektuelle ejendomsrettigheder, tvungen teknologioverførsel, industrisubsidier, 

forvridninger skabt af statsejede virksomheder og overkapacitet; der henviser til, at 

disse forpligtelser oversteg Rådets afgørelser fra Sofia; 

D. der henviser til, at Kommissionen har handlet i overensstemmelse med ovenstående 

forpligtelser, og at den 1. august 2018 bebudede en stigning på 282 % i importen af 

sojabønner fra USA og den 9. august en stigning i importen af LNG fra USA fra 0 til 

3,2 mia. m³; der henviser til, at Kommissionen har bebudet en omfordeling af 

638 000 000 EUR af Unionens budget med henblik på at øge kapaciteten til oplagring af 

LNG i Europa med 10 %; der henviser til, at 90 % af de amerikanske sojabønner er 

genetisk modificerede; der henviser til, at 60 % af USA's LNG-eksport stammer fra 

frakturering; der henviser til, at LNG fra USA koster dobbelt så meget som fra andre 

leverandører på markedet; 

E. der henviser til, at præsident Trump ikke har forpligtet sig til noget som helst til 

gengæld, at de høje toldsatser på stål, aluminium og oliven forbliver på plads, og at 

muligheden for yderligere told på biler kun er sat på hold; der henviser til, at 

kommissionsformand Jean-Claude Juncker og kommissær Cecilia Malmström gentagne 

gange i Parlamentet havde erklæret, at de ikke ville forhandle under trusler; der henviser 

til, at forhandlingerne med henblik på forberedelse af en handelsaftale mellem EU og 

USA har været i gang i løbet af sommeren efter det forberedende arbejde, som ikke er 

udført af GD TRADE, men af Martin Selmayr på vegne af kommissionsformand Jean-

Claude Juncker; der henviser til, at de tilsagn, der er givet og opfyldt inden for disse 

rammer, kompenserer USA for tab i landets konflikt med Kina og giver Trump-

administrationen en bitterligt tiltrængt succeshistorie forud for midtvejsvalget; 

F. der henviser til, at Trump-administrationens politik har ført til en række bekymrende 

indenrigspolitiske udviklinger i USA, herunder stadig mere åbne udtryk for racisme og 

fremmedfjendskhed, flere tilfælde af angreb mod seksuelle minoriteter, øget udrustning 

af politi- og retshåndhævelsesenheder med militært udstyr, flere tilfælde af politivold 

med dødelig udgang, afskaffelse af mange nationale reguleringer af miljøstandarder, 

åben nedværdigelse af kvinder i medierne samt drastiske nedskæringer inden for 

sundheds- og undervisningsområdet; 
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G. der henviser til, at det er meget bekymrende, at den såkaldte "global gag"-regel (global 

mundkurv) er blevet genindført og udvidet, og at der er blevet skåret i midlerne til 

organisationer, som tilbyder kvinder og piger familieplanlægning samt tjenester på 

området for seksuel og reproduktiv sundhed og de dermed forbundne rettigheder; 

H. der henviser til, at USA på en række områder har flyttet sig baglæns med hensyn til 

menneskerettigheder; der henviser til, at præsident Trump har brugt flygtninge og 

indvandrere som skydeskive ved at kalde dem kriminelle og trusler mod sikkerheden, at 

han har opmuntret til racistiske politikker ved at udtrykke sig tvetydigt om de hvide 

nationalister, og at han konsekvent har forsvaret anti-muslimske idéer og politikker; der 

henviser til, at Trump-administrationen står for politikker, der trækker kvinders adgang 

til reproduktiv sundhedspleje tilbage, og at den er gået ind for ændringer i 

sundhedsforsikringen, som vil efterlade mange flere amerikanere uden adgang til en 

økonomisk overkommelig sundhedspleje; der henviser til, at præsident Trump fortsætter 

med at give udtryk for sin foragt for uafhængige medier og for forbundsdomstole, der 

har blokeret nogle af hans initiativer; der henviser til, at selvom sorte personer har en 

2,5 gang større risiko for at blive dræbt af politiet end hvide personer, så har Trump-

administrationen udtrykt stort set ubetinget støtte til retshåndhævelsespersonalets 

prærogativer og har skåret ned i polititilsynsmekanismerne eller fuldstændig fjernet 

dem; 

I. der henviser til, at den amerikanske regerings politik i Mellemøsten øger risikoen for 

nye krige i en region, hvis komplicerede konflikter kun kan løses gennem kompromiser, 

gensidig respekt og samarbejde samt udvikling af relationer på basis af ikke-

indblanding; 

J. der henviser til, at Trump-administrationen har vedtaget en ny atomstrategi, som 

indebærer udvikling af små, taktiske kernevåben, der skal gøre det muligt at anvende 

atomvåben i konflikter i hele verden, men frem for alt i Europa, idet disse våben 

hovedsageligt er tiltænkt som en afskrækkende virkning over for Rusland; der henviser 

til, at det nukleare våbenkapløb mellem USA og Rusland udgør en eksistentiel risiko for 

det europæiske kontinent; der henviser til, at Trump-administrationen intet foretager sig 

for ved nye forslag eller initiativer at styrke det smuldrende ikke-spredningssystem for 

atomvåben, våbenkontrol og nedrustning; 

K. der henviser til, at Trump-administrationens "America First"-politik, USA's 

tilbagetrækning fra multilaterale aftaler og samarbejdsstrukturer, handelskrigen og 

politisk pres fra de amerikanske myndigheders side over for EU og andre, indblanding i 

EU's og dets medlemsstaters indre anliggender og støtte til antidemokratiske, 

nationalistiske, homofobiske og racistiske kræfter i Europa samt modvilje mod at 

behandle EU og dets medlemsstater som ligeværdige gør en grundlæggende revurdering 

af de transatlantiske forbindelser absolut nødvendig; 

1. konstaterer med dyb bekymring, at Trump-administrationen ensidigt opsiger 

multilaterale aftaler og samarbejdsstrukturer, ignorerer beslutninger i FN's 

Sikkerhedsråd og i strid med folkeretten intervenerer militært i kriseområder og skærper 

globale spændinger også inden for handel; bemærker med bekymring udviklingen 

internt i USA, såsom en stigning i racistiske, homofobiske og fremmedfjendske 
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tendenser i det amerikanske samfund, men også i tiltagende grad i EU's medlemsstater; 

2. understreger, at EU-borgernes modstand mod en ukritisk accept af udviklingen i de 

transatlantiske relationer er vokset, navnlig som følge af Trump-administrationens 

udenrigs- og handelspolitik og økonomiske politik; opfordrer EU og medlemsstaternes 

regeringer til ikke at ignorere dette fænomen; 

3. opfordrer til en gennemgribende revision af EU's forbindelser med USA og insisterer 

på, at EU må forlade rollen som juniorpartner i de transatlantiske relationer og benytte 

sig af de erfaringer, det har samlet gennem mange års internationalt samarbejde på 

mange niveauer;  

4. beklager dybt de forpligtelser, som Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har 

indgået over for præsident Trump den 25. juli 2018, og minder om dets holdning om, at 

vi bør stå fast og stå sammen over for pres fra USA; insisterer på, at der ikke findes det 

demokratiske mandat, som ville have gjort det muligt at indgå så vidtrækkende 

forpligtelser, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker har indgået, og som ville 

gøre det muligt at omfordele 638 000 000 EUR af Unionens budget blot for at gøre 

præsident Trump tilpas; beklager det hemmelighedskræmmeri, der er forbundet med de 

igangværende forhandlinger med USA's regering, og de obskure foranstaltninger, der 

har ført til drastiske stigninger i importen af LNG og sojabønner til foder fra USA; 

5. minder om, at TTIP har været præget af en enorm modstand fra EU's befolkning; 

insisterer på, at de igangværende hemmelige forberedelser til at forhandle om en 

handelsaftale er en fornærmelse mod demokratiet og mod den gennemsigtighed, der 

blev stillet krav om af millioner af mennesker på gaderne i EU-medlemsstaternes 

hovedstæder og byer; afviser en genoptagelse af TTIP-forhandlingerne; insisterer på, at 

en bred demokratisk debat skal være det første skridt i retning af at forberede et nyt 

mandat til enhver form for forhandling om en handelsaftale, og fordømmer 

kommissionsformandens strategi med først at forhandle og dernæst forelægge Rådet og 

Parlamentet et "take it or leave it"-resultat for et efterfølgende mandat; 

6. opfordrer Kommissionen og Rådet til at forsvare retsstatsprincippet og princippet om 

lighed for loven og til at søge retfærdighed sammen med alle de lande, der er berørt af 

den aggressive handelspolitik fra Trump-administrationens side; er stærkt foruroliget 

over formand Jean-Claude Junckers villighed til at søge måder, hvorpå EU alene kan 

undgå at blive skånet, og til endog at ville stå sammen med USA i landets konfrontation 

med Kina; understreger, at en konfrontation med Kina ikke er i hverken EU's eller 

medlemsstaternes interesse; opfordrer kommissær Malmström til at afstå fra at deltage i 

et kommende møde med sine japanske og amerikanske modparter med henblik på at 

tage initiativer til en WTO-reform imod Kina og til i stedet at søge en dialog med Kina 

og andre vigtige partnere ved brug af en multilateral tilgang; udtrykker solidaritet med 

de amerikanske borgere, som også er blevet gidsler i Trump-administrationernes 

konfrontationspolitik; 

7. opfordrer til en omfattende debat i EU og USA med inddragelse af alle sociale og 

økonomiske aktører og andre sektorer i civilsamfundet med henblik på at fastlægge, i 

hvilken retning de transatlantiske forbindelser bør udvikle sig fremover; er af den 

opfattelse, at der med henblik herpå bør etableres en transatlantisk dialog mellem 
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civilsamfundene; understreger, at der er behov for en ny værdibaseret overordnet 

ramme for forbindelserne mellem EU og USA og et partnerskab mellem ligestillede 

med henblik på at beskytte EU-borgernes interesser og udvikle bilaterale 

handelsmæssige, økonomiske, kulturelle og civilsamfundsmæssige forbindelser;  

8. er af den opfattelse, at forudsætningen for en yderligere udvikling af de transatlantiske 

forbindelser bør være et fælles engagement i en fredelig løsning af konflikter, respekt 

for folkeretten, multilateralisme, respekt for den nationale lovgivning og for alle 

aspekter af de demokratiske rettigheder og menneskerettighederne; 

9. afviser enhver idé om at opbygge en yderligere udvikling af de transatlantiske 

forbindelser på grundlag af en fælles konfrontation med tredjelande; understreger, at 

konflikter og problemer i en stadig mere multipolær og kompleks verden kun kan løses 

gennem forsoning, dialog og gensidigt fordelagtigt samarbejde; 

10. er dybt bekymret over USA's nye nukleare strategi og planerne om at modernisere de 

amerikanske atomarsenaler i Europa; opfordrer på det kraftigste USA og EU's 

medlemsstater til at ratificere og gennemføre FN-traktaten om forbud mod kernevåben; 

opfordrer EU og USA til at samarbejde om at fremme gennemførelsen og overholdelsen 

af resolutioner om nuklear nedrustning og om effektive foranstaltninger til nedbringelse 

af risikoen for en atomkrig, som vedtages af FN's generalforsamling; 

11. er imod USA's militære tilstedeværelse i Europa og opfordrer til en afvikling af alle 

amerikanske militærbaser i Europa; 

12. opfordrer til, at NATO opløses; 

13. er meget foruroliget over den amerikanske forvaltnings angivelige fjernelse af de få 

restriktioner, der er på droneprogrammet, hvilket øger risikoen for civile dødsfald og 

ulovlige drab, over den manglende gennemsigtighed, der omgiver det amerikanske 

droneprogram, og over den bistand, som nogle EU-medlemsstater yder dertil; opfordrer 

USA og EU's medlemsstater til at sikre, at brugen af bevæbnede droner er i 

overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til folkeretten, herunder den 

internationale menneskerettighedslovgivning og den internationale humanitære folkeret, 

og til, at der fastsættes solide bindende standarder for levering af alle former for bistand 

til dødbringende droneangreb; 

14. beklager dybt den amerikanske regerings beslutning om at flytte sin ambassade fra Tel 

Aviv til Jerusalem og formelt anerkende byen som Israels hovedstad; understreger, at 

dette er i klar strid med den internationale konsensus om Jerusalem, som indgår i flere 

af FN's Sikkerhedsråds resolutioner, navnlig resolution 478, herunder om placeringen af 

diplomatiske repræsentationer, indtil Jerusalems endelige status er løst; understreger, at 

denne handling på alvorlig vis bringer alle bestræbelser på at finde en varig fredelig 

løsning på konflikten mellem Israel og Palæstina i fare; minder om, at EU støtter 

genoptagelsen af en meningsfuld fredsproces i Mellemøsten hen imod en tostatsløsning 

på grundlag af 1967-grænserne med en sikker israelsk stat og en uafhængig, suveræn, 

fri, tilgrænsende og levedygtig palæstinensisk stat med Østjerusalem som hovedstad, 

der lever fredeligt side om side; insisterer på, at enhver handling, der kan underminere 

denne indsats, skal undgås; understreger, at spørgsmålet om Jerusalem skal være en del 
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af en endelig fredsaftale mellem israelere og palæstinensere; understreger, at den fælles 

køreplan bør styrkes; opfordrer EU og USA til aktivt at støtte en hurtig udsendelse af en 

uafhængig, international undersøgelseskommission, som skal undersøge alle påståede 

overtrædelser af den internationale menneskerettighedslovgivning i forbindelse med de 

militære angreb på de storstilede civile protester, som begyndte den 30. marts 2018; 

beklager kraftigt, at USA allerede 32 gange har brugt sin vetoret som permanent 

medlem af FN's Sikkerhedsråd mod udkast til resolutioner om det palæstinensiske 

spørgsmål; opfordrer indtrængende alle FN's Sikkerhedsråds medlemmer til samlet at 

fordømme alle tilfælde af forbrydelser mod menneskeheden og grove overtrædelser af 

rettighederne i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder; fordømmer på det 

kraftigste den amerikanernes beslutning om ikke længere at yde støtte til det 

palæstinensiske flygtningeagentur (UNRWA) og opfordrer EU til at forstærke sin 

indsats for at støtte de palæstinensiske flygtninge; 

15. understreger, at den fælles omfattende handlingsplan (JCPOA) med Iran er en betydelig 

multilateral aftale og en bemærkelsesværdig diplomatisk præstation for multilateralt 

diplomati til fremme af stabiliteten i området; glæder sig over, at EU er fast besluttet på 

at gøre sit yderste for at bevare JCPOA med Iran som en central søjle i den 

internationale ikke-spredningsarkitektur og som en afgørende faktor for sikkerhed og 

stabilitet i regionen; understreger, at Iran ifølge flere rapporter fra Det Internationale 

Atomenergiagentur opfylder sine forpligtelser i henhold til JCPOA; kritiserer på det 

kraftigste præsident Trumps beslutning om ensidigt at forlade JCPOA og pålægge EU-

virksomheder, der opererer i Iran, ekstraterritoriale foranstaltninger; bifalder, at EU er 

fast besluttet på at beskytte sine egne samt europæiske virksomheders og investorers 

interesser imod de ekstraterritoriale virkninger af de amerikanske sanktioner; glæder sig 

over beslutningen om at aktivere "reglen om spærring", som har til formål at beskytte 

EU's handelsinteresser i Iran mod virkningerne af USA's ekstraterritoriale sanktioner, 

og opfordrer Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at træffe yderligere 

foranstaltninger, som anses for at være nødvendige for at sikre JCPOA; 

16. fordømmer den amerikanske administrations tiltag over for europæiske virksomheder i 

forbindelse med de skærpede sanktioner over for Rusland og Iran og de stærkt forhøjede 

toldsatser for stål- og aluminiumsprodukter fra Europa og andre lande samt truslen om 

højere toldsatser for importerede biler; opfordrer USA til at trække disse 

foranstaltninger tilbage og opfordrer til en ligeværdig dialog og til bestræbelser på at 

videreudvikle samarbejdet, såvel bilateralt som multilateralt, med en betydelig større 

inddragelse af parlamenter og civilsamfundet for at løse eksisterende problemer og 

interessekonflikter, der påvirker den globale økonomiske udvikling; understreger, at 

strategien med liberalisering af den internationale handel og valget af protektionisme 

kan give de samme resultater, hvis de ikke garanterer de højeste levestandarder, arbejds- 

og socialrettigheder, tilstrækkelig finansiering af den offentlige sektor, anstændige job 

og bidrager til at opfylde målene for bæredygtig udvikling og overholdelse af 

forpligtelser i henhold til folkeretten;  

17. udtrykker bekymring over, at mens EU er begyndt at normalisere sine forbindelser med 

Cuba, har Trump-administrationen ødelagt de små skridt i retning af en normalisering af 

forbindelserne mellem USA og Cuba, der er taget i de seneste år, og fører en 

konfrontationspolitik over for landet; opfordrer USA til at ophæve blokaden over for 
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Cuba og til at bringe besættelsen af det cubanske område i Guantánamo Bay til ophør; 

18. påpeger, at beskyttelsen af personoplysninger er en grundlæggende rettighed i Europa, 

og at der i USA ikke findes en ordning, som kan sammenlignes med EU's nye 

persondataforordning; er bekymret over de amerikanske myndigheders omfattende 

adgang til EU-borgeres personoplysninger i medlemsstaterne samt de amerikanske 

myndigheders massive udnyttelse af disse beføjelser; betragter USA-baserede 

koncerners oprettelse og manipulation af personprofiler ved brug af big data-systemer, 

samt deres handel med og analyser af disse personprofiler som værende uforenelig med 

EU-retten; 

19. fordømmer på det kraftigste Trump-administrationens flygtninge- og migrationspolitik 

og dens indblanding i den europæiske debat om flygtninge- og migrationspolitikken; 

opfordrer USA og EU til fuldt ud at overholde folkeretten, navnlig konventionen af 

1951 om flygtninges retsstilling og 1967-protokollen hertil; glæder sig over de 

bestræbelser, der hidtil er gjort i FN for at opnå en global aftale om sikker, velordnet og 

regulær migration samt en global aftale om flygtninge, og beklager den amerikanske 

beslutning fra december 2017 om at trække sig ud af drøftelserne; opfordrer til en fælles 

politik til bekæmpelse af de underliggende årsager til migration; 

20. understreger behovet for, at EU og USA bekæmper skatteunddragelse og anden 

økonomisk kriminalitet og sikrer gennemsigtighed; opfordrer begge parter til at 

samarbejde om igen at bringen beskatningen i overensstemmelse med den økonomiske 

substans, værdiskabelse og bekæmpelsen af ulighed i vores samfund; 

21. fordømmer USA's tilbagetrækning fra Parisaftalen, men roser de fortsatte bestræbelser 

fra enkeltpersoner, virksomheder, byer og stater i USA, der stadig arbejder hen imod 

opfyldelse af Parisaftalen og bekæmpelse af klimaændringer, og understreger behovet 

for yderligere engagement fra EU's side med disse aktører; er bekymret over, at 

klimaændringer ikke længere er en del af USA's nationale sikkerhedsstrategi; noterer sig 

EU's engagement i Parisaftalen og FN's 2030-dagsorden og understreger behovet for at 

gennemføre dem for at garantere global sikkerhed og udvikle en mere bæredygtig 

økonomi og et mere bæredygtigt samfund; slår til lyd for et forstærket samarbejde 

mellem EU og USA om vedvarende energispørgsmål på grundlag af rammerne for 

Energirådet EU-USA; afviser at udvide handlen inden for LNG, der stammer fra 

frakturering; 

22. opfordrer EU til at gøre alt, hvad der er muligt for at forhindre de amerikanske 

myndigheders planer om at tillade olie- og gasboringer i Det Arktiske Nationale 

Vildtreservat, som vil bringe det rige dyreliv i den arktiske region i fare; 

23. opfordrer EU og medlemsstaterne til at modvirke virkningen af gag-reglen ved at øge 

bevillingerne til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, navnlig midler, der 

udtrykkeligt har til formål at sikre adgang til prævention og sikker og lovlig abort, ved 

hjælp af såvel national finansiering som EU-udviklingsfinansiering, for at udfylde det 

finansieringshul, der er skabt af Trump-administrationen i dens skridt i retning af at 

indstille al finansiering til udenlandske bistandsorganisationer, der tilvejebringer 

tjenesteydelser inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder; understreger, at 

almen respekt for og adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder bidrager 
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til svangerskabsrådgivning og evnen til at undgå højrisikofødsler, f.eks. i tilfælde af 

børnegraviditeter, og reducerer spædbarns- og barnedødelighed; påpeger, at 

tjenesteydelser inden for familieplanlægning, mødres sundhed og sikker abort er 

afgørende for at redde kvinders liv; 

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Tjenesten for EU's optræden 

udadtil, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, USA's præsident, 

USA's Senat og USA's Repræsentanternes Hus. 

 

 

Or. en 

 

 


