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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. on seisukohal, et see leping on 

olulise kahepoolse ja ülemaailmse 

strateegilise tähtsusega ning kujutab 

endast õigeaegset signaali avatud, 

õiglaste, väärtustel ja eeskirjadel põhineva 

kaubanduse toetamiseks, edendades 

samal ajal kõrgeid standardeid 

keskkonna, toiduohutuse, tarbijakaitse ja 

töötajate õiguste valdkonnas ajal, mil 

rahvusvahelist korda ohustavad tõsised 

probleemid seoses protektsionismiga; 

hoiatab, et sellist protektsionismi ei saa 

lubada ja et kaubanduspoliitika praegune 

olukord ei ole enam vastuvõetav; 

1. on seisukohal, et see leping on 

olulise kahepoolse ja ülemaailmse 

strateegilise tähtsusega; märgib siiski, et 

praegustes tingimustes, kus on vaja 

kiiresti ellu viia ÜRO kestliku arengu 

tegevuskava aastani 2030 ning kus 

süveneb protektsionism ja kodanike 

õigustatud mure ebaõiglase 

üleilmastumise pärast, ei ole 

kaubanduspoliitika praegune olukord 

enam vastuvõetav; avaldab kahetsust, et 

komisjon alahindab sellist väljakutset, 

ning leiab, et see vabakaubandusleping 

on ELi jaoks kasutamata võimalus oma 

kaubanduspoliitika asjakohaselt ümber 

suunata; 

Or. en 
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Punkt 8 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. juhib tähelepanu asjaolule, et 

leping edendab tarbijatele ohutu ja 

kvaliteetse toidu ja toodete pakkumise 

parimaid tavasid; rõhutab, et ükski 

lepingu säte ei takista Euroopa Liidu 

toimimise lepingus sätestatud 

ettevaatusprintsiibi kohaldamist ELis; 

väljendab heameelt, et lepingusse on 

lisatud selge viide ettevaatuspõhimõttele; 
rõhutab, et leping ei tohi mingil juhul 

seada ohtu toidu märgistamist, mis on 

täpne, arusaadav ja vastab ELi nõuetele; 

kutsub mõlemat partnerit üles tõhustama 

lepingu rakendamisel tarbijakaitset, 

tarbijate heaolu ja toiduohutust ning kutsub 

komisjoni üles lisama kõikidesse 

tulevastesse ELi kaubanduslepingutesse 

konkreetsed ja tugevad sätted tarbijakaitse 

kohta; 

8. tuletab meelde, et kuigi 

ettevaatuspõhimõte on aluslepingutes 

sätestatud, ei see ole piisavalt kaitstud, 

kuna praegustes mitmepoolsetes ja 

kahepoolsetes kaubanduslepingutes ei ole 

täielik õiguslik tunnustamine sätestatud; 

tuletab lisaks meelde, et EL juba kaotas 

WTOs kaks õigusvaidlust, mis põhinesid 

ettevaatuspõhimõttel1a ja on mures, et see 

võib avaldada pärssivat mõju ELi 

tulevastele reguleerivate meetmetele; peab 

kahetsusväärseks, et komisjon ei ole 

majanduspartnerluslepingus ette näinud 

ettevaatuspõhimõtte kaitseks 

nõuetekohaseid standardeid ja rõhutab, et 

see peaks olema kõigis praegustes ja 

tulevasteks kaubandusläbirääkimistes ELi 

jaoks keskse tähtsusega aktiivne huvi; 

kutsub mõlemat partnerit üles tõhustama 

lepingu rakendamisel tarbijakaitset, 

tarbijate heaolu ja toiduohutust ning kutsub 

komisjoni üles lisama kõikidesse 

tulevastesse ELi kaubanduslepingutesse 

konkreetsed ja tugevad sätted tarbijakaitse 

kohta; 

 _________________ 

 1a EC-Approval and Marketing of Biotech 

Products DS291, EC-Hormones DS26. 

Or. en 



 

AM\1171346ET.docx  PE631.563v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.12.2018 A8-0367/3 

Muudatusettepanek  3 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon) 

2018/0091M(NLE) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. rõhutab, et mõlemad osapooled on 

võtnud kohustuse tagada keskkonnakaitse 

ja töökaitse kõrge taseme ning et neid 

kõrgeid standardeid ei tohiks pidada 

kaubandustõketeks, märkides samas, et 

lepingus täpsustatakse ka, et töö- ja 

keskkonnastandardeid ei tohi kaubanduse 

ja investeeringute ligimeelitamiseks 

leevendada ega vähendada; tuletab meelde 

ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 

kestliku arengu eesmärki 5; väljendab 

heameelt asjaolu üle, et nii Jaapan kui ka 

EL on ühinenud Buenos Aireses vastu 

võetud kaubanduse ja naiste majandusliku 

mõjuvõimu suurendamise deklaratsiooniga, 

ning kutsub mõlemaid pooli üles 

tugevdama seoses kõnealuse kokkuleppega 

soolise võrdõiguslikkuse ja kaubanduse 

alaseid kohustusi, sealhulgas seoses 

õigusega võrdsele töötasule; eeldab ELi ja 

Jaapani puhul näha kõikides tegevustes, 

sh kõnealuse lepingu rakendamises, 

pühendumust kestliku arengu eesmärkide 

täitmisele; palub komisjonil teostada 

lepingu rakendamise jätkusuutlikkust 

käsitleva mõju järelhindamine; 

9. rõhutab, et mõlemad osapooled on 

võtnud kohustuse tagada keskkonnakaitse 

ja töökaitse kõrge taseme ning et neid 

kõrgeid standardeid ei tohiks pidada 

kaubandustõketeks, märkides samas, et 

lepingus täpsustatakse ka, et töö- ja 

keskkonnastandardeid ei tohi kaubanduse 

ja investeeringute ligimeelitamiseks 

leevendada ega vähendada; tuletab meelde 

ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 

kestliku arengu eesmärki 5; väljendab 

heameelt asjaolu üle, et nii Jaapan kui ka 

EL on ühinenud Buenos Aireses vastu 

võetud kaubanduse ja naiste majandusliku 

mõjuvõimu suurendamise deklaratsiooniga, 

ning kutsub mõlemaid pooli üles 

tugevdama seoses kõnealuse kokkuleppega 

soolise võrdõiguslikkuse ja kaubanduse 

alaseid kohustusi, sealhulgas seoses 

õigusega võrdsele töötasule; usub, et 

vabakaubanduslepingud ei tohiks olla 

omaette eesmärk, vaid pigem peaksid need 

olema vahendid kestliku arengu 

eesmärkide, sh Pariisi kokkuleppe 

saavutamiseks ja rakendamiseks; palub 

komisjonil viia kolm aastat pärast lepingu 

rakendamise algust läbi lepingu 

jätkusuutlikkuse ja mõju järelhindamine, 

ning hiljem korrata seda regulaarselt 

tagamaks, et majanduspartnerlusleping 

on kestliku arengu eesmärkidega 

kooskõlas; 
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Punkt 10 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. peab tervitatavaks lubadust 

rakendada Pariisi kokkulepet 

kliimamuutustega võitlemiseks ja teisi 

mitmepoolseid lepinguid, sealhulgas 

jätkusuutlik metsade (sh ebaseadusliku 

metsaraie vastu võitlemine) ja kalanduse 

(ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 

kalapüügi vastu võitlemine) majandamine; 

rõhutab, et ELi õigusakte ja standardeid 

kohaldatakse jätkuvalt ELi turule 

imporditud toodete suhtes ning et eelkõige 

ELi puidumäärusega (määrus (EL) nr 

995/2010) keelatakse ebaseadusliku puidu 

ELi turule laskmine ja luuakse 

kohustusliku hoolsuskohustuse süsteemi; 

kutsub mõlemaid osapooli üles tegema 

kestliku arengu peatüki raames tihedat 

koostööd, et vahetada parimaid tavasid ja 

tugevdada õigusaktide jõustamist nendes 

küsimustes, sealhulgas kõige tõhusamate 

ebaseadusliku metsaraie vastu võitlemise 

meetmete kohta, ning pöörates erilist 

tähelepanu sellele, et vältida 

ebaseaduslikult raiutud puidu eksporti 

EList Jaapanisse; 

10. peab tervitatavaks lubadust 

rakendada Pariisi kokkulepet 

kliimamuutustega võitlemiseks ja teisi 

mitmepoolseid lepinguid, sealhulgas 

jätkusuutlik metsade (sh ebaseadusliku 

metsaraie vastu võitlemine) ja kalanduse 

(ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 

kalapüügi vastu võitlemine) majandamine; 

rõhutab, et ELi õigusakte ja standardeid 

kohaldatakse jätkuvalt ELi turule 

imporditud toodete suhtes ning et eelkõige 

ELi puidumäärusega (määrus (EL) nr 

995/2010) keelatakse ebaseadusliku puidu 

ELi turule laskmine ja luuakse 

kohustusliku hoolsuskohustuse süsteemi; 

kutsub mõlemaid osapooli üles alustama 

kohe tihedat koostööd kestliku arengu 

peatüki raames eesmärgiga, et Jaapan 

võtaks viivitamata vastu õigusaktid, mis 

on samaväärsed ELi puidumäärusega; 

avaldab kahetsust komisjoni otsuse üle 

läbirääkimiste raames mitte taotleda 

vaalapüügi lõpetamist; 

Or. en 
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Punkt 13 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 

Kohus on ELi ja Singapuri 

vabakaubanduslepingut käsitleva 

arvamuse 2/15 punktis 161 märkinud, et 

kaubanduse ja kestliku arengu 

peatükkidel on otsene ja vahetu mõju 

kaubandusele ning et kestliku arengu 

sätete rikkumine annab teisele osalisele 

õiguse lõpetada või peatada 
vabakaubanduslepingu muudes sätetes 

ettenähtud liberaliseerimine; väljendab 

heameelt läbivaatamisklausli lisamise üle 

kaubandust ja kestlikku arengut 

käsitlevasse peatükki ning kutsub 

mõlemat osapoolt üles seda klauslit 

nõuetekohaselt ja õigeaegselt kasutama, 

et täita võetud kohustusi ning parandada 

töö- ja keskkonnasätete täitmisele 

pööratavust ja tulemuslikkust, võttes muu 

hulgas arvesse erinevate 

jõustamismeetodite hulgas viimase 

abinõuna ka sanktsioonidel põhinevat 

mehhanismi; kutsub mõlemat 

lepinguosalist üles mitte ära ootama 

läbivaatamisklausli rakendamist, et 

astuda samme tõhusaks rakendamiseks ja 

sellega tagada, et kõnealune 

majanduspartnerlusleping on oma 

loomult ennetav ja pakub võimalikult 

tugevat kaitset; kutsub komisjoni üles 

jälgima kaubanduse ja kestliku arengu 

peatükis võetud kohustusi ning tegema 

13. tuletab meelde, et kaubanduse ja 

kestliku arengu peatükkide eesmärk on 

tagada, et kaubanduslepingud oleksid 

vahend säästva arengu eesmärkide 

saavutamiseks ja on veendunud, et 

selleks, et need peatükid ei oleks 

nimetatud eesmärgiga vastuolus, peavad 

nad olema täies ulatuses jõustatavad, 

nagu ka kõik muud 

vabakaubanduslepingu osad; tuletab 

meelde, et Euroopa Liidu Kohus on ELi 

ja Singapuri vabakaubanduslepingut 

käsitleva arvamuse 2/15 punktis 161 

märkinud, et kaubanduse ja kestliku 

arengu peatükkidel on otsene ja vahetu 

mõju kaubandusele ning et kestliku 

arengu sätete rikkumine annab teisele 

osalisele õiguse lõpetada või peatada 

vabakaubanduslepingu muudes sätetes 

ettenähtud liberaliseerimine; kutsub 

komisjoni üles viivitamata aktiveerima 

majanduspartnerluslepingu kaubanduse ja 

kestliku arengu peatükkide 

läbivaatamisklausli ning vaatama läbi 

oma üldise lähenemisviisi kõikidele 

vabakaubanduslepingutele, et kohustuste 

rikkumise korral peatada 

kaubandussoodustused või kohaldada 

muud liiki sanktsioone; 



 

AM\1171346ET.docx  PE631.563v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

nende rakendamisel Jaapaniga koostööd, 

tuginedes komisjoni 15. punktist 

koosnevale mitteametlikule dokumendile 
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rakendamise kohta; 
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Punkt 14 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. rõhutab asjaolu, et 

majanduspartnerlusleping kinnitab 
liikmesriikide ametiasutuste õigust täies 

ulatuses määratleda, osutada ja reguleerida 

avalikke teenuseid riiklikul, piirkondlikul 

ja kohalikul tasandil, ning et selles 

lepingus sätestatud negatiivne loetelu ei 

takista valitsusi toomast erastatud 

teenuseid tagasi avalikku sektorisse ega 

vabalt arendama uusi avalikke teenuseid; 

on veendunud, et põhimõtteliselt tuleks 

vastavalt WTO kaubanduse ja teenuste 

üldlepingule eelistada positiivsel loetelul 

põhinevat lähenemisviisi; märgib, et 

mõlemad lepinguosalised on võtnud 

endale kohustuse kaitsta avalike teenuste 

üldise erandi osana avaliku sektori 

veemajandust; 

14. rõhutab, et 

vabakaubanduslepingud peaksid 

säilitama liikmesriikide ametiasutuste 

õiguse määratleda, osutada ja reguleerida 

avalikke teenuseid riiklikul, piirkondlikul 

ja kohalikul tasandil, on veendunud, et 

negatiivne loetelu piirab reguleerimise 

õigust, kuna selle puhul peaksid 

riigiasutused läbirääkimiste ajal määrama 

kõik tulevased regulatiivsed vajadused, 

ning et rakendamiskeelu ja 

sillaklauslitega põhimõtteliselt keelatakse 

vähem soodsate liberaliseerimise tasemete 

taastamine; palub komisjonil kõigis 

praegustes ja tulevastes läbirääkimistes 

pöörduda tagasi positiivsel loetelul 

põhineva lähenemisviisi juurde; 

Or. en 
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Punkt 14 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 14 a. on veendunud, et praegune 

kommunaalteenuste klausel ei kaitse 

täielikult ja piisavalt kommunaalteenuste 

reguleerimise õigust, nagu parlament 

seda eelmistes resolutsioonides juba 

tunnistas1b; nõuab tungivalt, et komisjon 

kaaluks oma lähenemisviisi läbivaatamist, 

et vastavalt kommunaalteenuste klauslile, 

mis otseselt põhineb ELi aluslepingute 

põhimõtetele, jätta üldhuviteenused ja 

üldist majandushuvi pakkuvad teenused 

kõigist vabakaubanduslepingutest välja;  

 _________________ 

 1b Euroopa Parlamendi 3. veebruari 2016. 

aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi 

soovitustega komisjonile 

teenustekaubanduse lepingu 

läbirääkimisteks (2015/2233(INI)), 

P8_TA(2016)0041  

Or. en 



 

AM\1171346ET.docx  PE631.563v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.12.2018 A8-0367/8 

Muudatusettepanek  8 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon) 

2018/0091M(NLE) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. rõhutab, et leping säilitab 

suveräänse õiguse reguleerida finants- ja 

pangandussektorit ettevaatuse ja 

järelevalvega seotud põhjustel; kutsub 

mõlemaid osapooli üles kasutama 

ülemaailmse finantssüsteemi 

parendamiseks finantsturgude 

reguleerimisvaldkonna foorumit; 

17. rõhutab, et leping peaks säilitama 

suveräänse õiguse reguleerida finants- ja 

pangandussektorit ettevaatuse ja 

järelevalvega seotud põhjustel, ning 

tuletab meelde, et finantsteenuste peatüki 

sätted põhinevad 1995. aasta 

teenustekaubanduse üldlepingul; on 

mures, et EL on kaasanud 

liberaliseeritavate teenuste loetellu 

finantstooted, mis olid finantskriisi 

algpõhjuseks (nt krediidiriski 

vahetustehingud, varaga tagatud 

väärtpaberid, ning tuletistooted, nagu  

futuurid ja optsioonid); avaldab 

kahetsust, et kõnealune 

vabakaubandusleping on mööda lasknud 

võimaluse liberaliseerida kauplemist 

finantsteenustega kooskõlas kriisijärgsete 

regulatiivsete mudelitega, kasutades 

finantsteenuste positiivset loetelu, nagu 

rahapesu, maksustamise vältimise ja 

maksudest kõrvalehoidumise uurimise 

komisjoni töö põhjal soovitas ka 

parlament1c; avaldab kahetsust, et on 

lisatud väga ambitsioonikas säte uute 

finantsteenuste kohta, mis kinnitab 

kavatsust finantssektorit veelgi 

liberaliseerida ja laiendada ja mis on 

vastuolus kriisijärgse lähenemisviisiga, 

mille kohaselt uuendusi 

finantsvaldkonnas tuleks pigem piirata; 
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 1c Euroopa Parlamendi 13. detsembri 

2017. aasta soovitus nõukogule ja 

komisjonile rahapesu, maksustamise 

vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist 

käsitleva uurimise järel 

(2016/3044(RSP)), P8_TA-

PROV(2017)0491  

Or. en 



 

AM\1171346ET.docx  PE631.563v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.12.2018 A8-0367/9 

Muudatusettepanek  9 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon) 

2018/0091M(NLE) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. rõhutab, et regulatiivne koostöö on 

vabatahtlik ega piira mingil viisil 

reguleerimise õigust; tuletab meelde, et 

vastavaid sätteid tuleb kohaldada, austades 

täielikult kaasseadusandjate õiguseid; 

väljendab heameelt asjaolu üle, et 

regulatiivse koostöö peatükis on selgelt 

kirjas, et ELi toimimise lepingus sätestatud 

põhimõtteid, nagu ettevaatuspõhimõtet, 

tuleb täiel määral järgida; 

19. rõhutab, et regulatiivne koostöö on 

vabatahtlik ega tohiks mingil viisil piirata 

reguleerimise õigust; tuletab meelde, et 

vastavaid sätteid tuleb kohaldada, austades 

täielikult kaasseadusandjate õiguseid; 

toonitab regulatiivset koostööd käsitleva 

peatüki sätet, et reguleerivad meetmed ei 

tohi kujutada endast varjatud 

kaubandustõket, mis tähendab, et tuleb 

kaaluda ja hoida tasakaalus ühelt poolt 

seda, mis on proportsionaalne ja vajalik 

ning teiselt poolt seda, mis võib olla 

õiguspärane poliitiline eesmärk; 

väljendab muret selle pärast, et 

vabakaubanduslepingute raames tehtav 

regulatiivkoostöö võib kallutada 

optimaalset tasakaalu üldsuse huvide 

reguleerimise ja kaubandustõkete 

kõrvaldamise vahel viimase suunas; 

avaldab kahetsust seoses selle peatüki 

sätetega, mille kohaselt tuleb ELi 

toimimise lepingus sätestatud põhimõtteid, 

nagu ettevaatuspõhimõtet täiel määral 

järgida ainult regulatiivkoostöös, kuigi 

kõige kriitilisemad sätted sisalduvad 

peatükkides, mis käsitlevad sanitaar- ja 

fütosanitaarmeetmeid ning tehnilisi 

kaubandustõkkeid; 

Or. en 
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Punkt 20 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. nõuab läbipaistvust regulatiivse 

koostöö komitee toimimise osas ja kõigi 

sidusrühmade, eelkõige ametiühingute ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

piisavat kaasamist, mida tuleks pidada 

eeltingimuseks, et jätkata üldsuse usalduse 

suurendamist lepingu ja selle tagajärgede 

vastu; rõhutab, et parlamenti tuleks 

regulatiivses koostöökomitees tehtud 

otsustest korrapäraselt teavitada; 

20. nõuab läbipaistvust regulatiivse 

koostöö komitee toimimise osas ja kõigi 

sidusrühmade, eelkõige ametiühingute ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

piisavat kaasamist, mida tuleks pidada 

eeltingimuseks, et jätkata üldsuse usalduse 

suurendamist lepingu ja selle tagajärgede 

vastu; rõhutab, et parlamenti tuleks 

regulatiivses koostöökomitees tehtud 

otsustest süstemaatiliselt teavitada, ning 

teha seda ka enne ja pärast 

majanduspartnerluslepingu 

regulatiivkoostöö foorumi iga koosolekut; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. märgib, et eraldi 

investeerimislepingu üle jätkuvad 

läbirääkimised ja parlament jälgib neid 

tähelepanelikult; märgib, et kuni 

mitmepoolse investeerimiskohtu loomiseni 

on komisjon võtnud teiste partneritega 

sõlmitavates lepingutes kasutusele 

investeerimiskohtu süsteemi; kordab, et 

vana eraõiguslike investorite ja riigi 

vaheliste vaidluste lahendamise 

mehhanism on vastuvõetamatu ning selle 

juurde ei saa tagasi pöörduda; 

21. märgib, et eraldi 

investeerimislepingu üle jätkuvad 

läbirääkimised; märgib, et 

investeerimiskohtu süsteem säilitab 

investeeringute kaitse kõrge taseme ilma 

vastavate investoripoolsete kohustusteta, 

võttes aluseks investori 

materiaalõiguslikud õigused, mis 

süstemaatiliselt nõrgendab lepinguosaliste 

õigust reguleerida ja täita õiguspäraseid 

avaliku poliitika eesmärke; toonitab, et 

investeerimiskohtu süsteemiga ei 

reformita kõige problemaatilisemaid 

välisinvesteeringute kaitse alaseid 

materiaalõiguslikke sätteid, eelkõige 

seoses kaudse sundvõõrandamise, 

õiguspäraste ootuste ning õiglase ja 

võrdse kohtlemise põhimõtetega; 

Or. en 
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Punkt 21 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 21 a. kutsub komisjoni üles peatama 

läbirääkimised investeeringute kaitse 

lepingu üle; 

Or. en 
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Punkt 25 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 25 a. märgib, et praeguse seadusandliku 

perioodi jooksul on 

kaubandusläbirääkimistel tehtud 

edusamme läbipaistvuse, dokumentidele 

juurdepääsu ja kodanikuühiskonna 

kaasamise alal; nõuab, et kõikidele 

Euroopa Parlamendi liikmetele tagataks 

süstemaatiliselt täielik juurdepääs 

konsolideeritud 

läbirääkimisdokumentidele, ning kutsub 

komisjoni üles alati nõudma nende 

dokumentide avalikustamist ja avaldamist 

kõigis läbirääkimistes; 

Or. en 

 


