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7.3.2011 B7-0156/7 

Predlog spremembe  7 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Uvodnaizjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so se pristopna pogajanja s Turčijo 

začela 3. oktobra 2005, potem ko je Svet 

odobril pogajalski okvir, in ker je bil 

začetek teh pogajanj izhodiščna točka 

dolgotrajnega in odprtega procesa,  

A. ker so se pristopna pogajanja za 

članstvo Turčije začela 3. oktobra 2005, 

potem ko je Svet odobril pogajalski okvir, 

in ker je bil začetek teh pogajanj 

izhodiščna točka dolgotrajnega in odprtega 

procesa, 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/8 

Predlog spremembe  8 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker sta popolna usklajenost z vsemi 

köbenhavnskimi merili in sposobnost EU 

za vključevanje novih članic v skladu s 

sklepi zasedanja Evropskega sveta 

decembra 2006 še vedno osnova za pristop 

k EU, namreč k skupnosti, ki temelji na 

skupnih vrednotah, 

 

C. ker je popolna usklajenost z vsemi 

köbenhavnskimi merili še vedno osnova za 

pristop k EU, namreč k skupnosti, ki 

temelji na skupnih vrednotah, 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/9 

Predlog spremembe  9 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker Turčija še vedno, in sicer že peto 

leto zapored, ni izvedla določb iz 

pridružitvenega sporazuma med ES in 

Turčijo ter dodatnega protokola k 

sporazumu, 

E. ker Turčija še vedno, in sicer že peto 

leto zapored, ni izvedla določb iz 

pridružitvenega sporazuma med ES in 

Turčijo ter dodatnega protokola k 

sporazumu, poleg tega pa tudi ne izvaja 

sklepa Sveta z dne 26. aprila 2004,  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/10 

Predlog spremembe  10 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. izraža pohvalo turškim državljanom in 

civilni družbi za njihovo podporo nadaljnji 

demokratizaciji Turčije ter za njihovo 

zavezanost odprti in pluralistični družbi;  

 

1. izraža pohvalo turškim državljanom in 

civilni družbi za njihovo podporo nadaljnji 

demokratizaciji Turčije ter za njihovo 

zavezanost odprti in pluralistični družbi ter 

poziva institucije in države članice EU, 

naj na tem področju v celoti izkoristijo vse 

instrumente širitvene politike EU za 

države kandidatke; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/11 

Predlog spremembe  11 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. je seznanjen s počasnim napredkom 

Turčije pri reformah in opozarja, da se je 

turška vlada zavezala, da bo izvedla 

obsežne reforme za izpolnitev 

köbenhavnskih meril in tudi za lastno 

posodobitev; poziva vlado, naj okrepi 

svoja prizadevanja na tem področju;  

2. pozdravlja napredek Turčije pri 

reformah in turško vlado poziva, naj 

okrepi svoja prizadevanja v zvezi s tem; 

opozarja, da se je turška vlada zavezala, da 

bo izvedla obsežne reforme za izpolnitev 

köbenhavnskih meril in tudi za lastno 

posodobitev; 

 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/12 

Predlog spremembe  12 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. pozdravlja sprejetje ustavnih sprememb, 

ki so korak v pravo smer, ter spodbuja 

njihovo primerno izvajanje ob popolnem 

spoštovanju standardov iz Evropske 

konvencije o človekovih pravicah in sodne 

prakse Evropskega sodišča za človekove 

pravice; hkrati pa poudarja nujno potrebo 

po vsesplošni ustavni reformi, ki bo 

Turčijo spremenila v pravo pluralistično 

demokracijo, ki bo temeljila na zaščiti 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 

pozdravlja izraženo pripravljenost vlade in 

opozicije, da začneta takšno reformo, ter 

poziva vlado, naj zagotovi, da bodo vse 

politične stranke in civilna družba tesno 

vključene v celoten ustavni proces; poziva 

k izvajanju svežnja ustavnih sprememb; 

priporoča, da se k sodelovanju povabi tudi 

Beneško komisijo; 

6. pozdravlja sprejetje ustavnih sprememb, 

ki so korak v pravo smer, ter spodbuja 

njihovo primerno izvajanje ob popolnem 

spoštovanju standardov iz Evropske 

konvencije o človekovih pravicah in sodne 

prakse Evropskega sodišča za človekove 

pravice; hkrati pa poudarja nujno potrebo 

po vsesplošni ustavni reformi, ki bo 

Turčijo spremenila v pravo pluralistično 

demokracijo, ki bo temeljila na zaščiti 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 

pozdravlja izraženo pripravljenost vlade in 

opozicije, da začneta takšno reformo, ter 

poziva vlado, naj zagotovi, da bodo vse 

politične stranke in civilna družba tesno 

vključene v celoten ustavni proces; 

priporoča, da se k sodelovanju povabi tudi 

Beneško komisijo; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/13 

Predlog spremembe  13 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith 

Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. globoko obžaluje povečanje števila 

ubojev iz časti, pa tudi vztrajno visoko 

raven nasilja v družini in pojav prisilnih 

porok; poziva vlado, naj okrepi 

preventivne ukrepe na vseh ravneh, zlasti z 

izvajanjem zakona št. 4320 o varstvu 

družine in s spremljanjem, kako ga policija 

in sodstvo izvajata, ter z obvezovanjem 

občin z več kot 50 000 prebivalci, da 

morajo zagotoviti dovolj zavetišč za 

ogrožene ženske in mladoletnike, z 

učinkovitim spremljanjem popolnega 

izpolnjevanja teh obveznosti ter z 

vzpostavitvijo sistema za nadaljnjo pomoč 

ženskam in mladoletnikom, ki zapustijo 

zavetišča, da se jim zagotovi ustrezno 

psihološko podporo, pravno pomoč in 

zdravstveno varstvo, ter ponovno 

vključitev v družbo; poziva vlado, naj 

vzpostavi primeren in učinkovit pregled 

nad občinami in njihovim izpolnjevanjem 

teh obveznosti; poziva sodstvo, naj 

dosledno in ustrezno kaznuje nasilje nad 

ženskami in mladoletniki ter tistimi, ki se 

borijo proti zločinom v imenu časti; 

29. globoko obžaluje vztrajno visoko raven 

nasilja v družini, tudi tako imenovanih 

ubojev iz časti in pojav prisilnih porok; v 

zvezi s tem pozdravlja pobude ženskih 

gibanj, ki opozarjajo na te težave, ter 

poziva vlado, naj okrepi preventivne 

ukrepe na vseh ravneh, zlasti z izvajanjem 

zakona št. 4320 o varstvu družine in s 

spremljanjem, kako ga policija in sodstvo 

izvajata, ter z obvezovanjem občin z več 

kot 50 000 prebivalci, da morajo zagotoviti 

dovolj zavetišč za ogrožene ženske in 

mladoletnike, z učinkovitim spremljanjem 

popolnega izpolnjevanja teh obveznosti ter 

z vzpostavitvijo sistema za nadaljnjo 

pomoč ženskam in mladoletnikom, ki 

zapustijo zavetišča, da se jim zagotovi 

ustrezno psihološko podporo, pravno 

pomoč in zdravstveno varstvo, ter ponovno 

vključitev v družbo; poziva vlado, naj 

vzpostavi primeren in učinkovit pregled 

nad občinami in njihovim izpolnjevanjem 

teh obveznosti; poziva sodstvo, naj 

dosledno in ustrezno kaznuje nasilje nad 

ženskami in mladoletniki ter tistimi, ki se 

borijo proti tako imenovanim zločinom v 

imenu časti; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/14 

Predlog spremembe  14 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith 

Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. opaža medsebojno odvisnost 

gospodarstev EU in Turčije ter opozarja, da 

nadaljnje vključevanje Turčije na trg EU 

daje možnosti za povečanje blaginje EU in 

Turčije; 

36. opaža medsebojno odvisnost 

gospodarstev EU in Turčije ter opozarja, da 

nadaljnje vključevanje Turčije na trg EU 

daje možnosti za povečanje blaginje EU in 

Turčije; je v skrbeh tudi zaradi negativnih 

okoljskih, arheoloških in družbenih 

posledic turške gospodarske rasti; poziva 

turško vlado, naj varuje arheološko in 

naravno dediščino svoje države, tako da 

daje prednost manjšim okoljsko in 

socialno trajnostnim projektom; 

 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/15 

Predlog spremembe  15 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. pozdravlja dejstvo, da so se z ustavnimi 

spremembami izboljšali socialni dialog in 

pravice sindikatov, vendar vztraja, da je 

poleg tega treba uskladiti pravni okvir, 

vključno z zakonodajo o sindikatih, ki je v 

pripravi, s standardi EU in Mednarodne 

organizacije dela; spodbuja vse strani 

Ekonomsko-socialnega sveta, naj okrepijo 

svojo zavezo in sodelovanje, da bo dosežen 

napredek na tem področju; 

37. pozdravlja dejstvo, da so se z ustavnimi 

spremembami izboljšali socialni dialog in 

pravice sindikatov, vendar vztraja, da je 

poleg tega treba uskladiti pravni okvir, 

vključno z zakonodajo o sindikatih, ki je v 

pripravi, s standardi EU in Mednarodne 

organizacije dela; zato spodbuja vse akterje 

v Ekonomsko-socialnem svetu, naj 

povečajo svojo zavezanost in sodelovanje, 

da bo dosežen napredek na tem področju in 

da bodo izpolnjene zahteve za odprtje 19. 

poglavja o socialni politiki in 

zaposlovanju;  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/16 

Predlog spremembe  16 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 47 a. ugotavlja, da se še vedno ne izvaja 

sklep Sveta z dne 26. aprila 2004 o 

severnem delu Cipra; zato Svet poziva, naj 

podpre predlog Komisije v zvezi s tem;  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/17 

Predlog spremembe  17 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. pozdravlja tekoča pogajanja o poglavju 

o varnosti živil, veterinarski in fitosanitarni 

politiki, ki so se začela 30. junija 2010; 

spodbuja Turčijo, naj sprejme ukrepe, 

potrebne za zaprtje določenih poglavij, na 

primer o podjetniški in industrijski politiki 

ali vseevropskih omrežjih; 

49. pozdravlja tekoča pogajanja o poglavju 

o varnosti živil, veterinarski in fitosanitarni 

politiki, ki so se začela 30. junija 2010; 

spodbuja Turčijo in države članice, naj 

sprejmejo ukrepe, potrebne za zaprtje 

določenih poglavij, na primer o podjetniški 

in industrijski politiki ali vseevropskih 

omrežjih; 

 

Or. en 



 

AM\860040SL.doc  PE459.690v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.3.2011 B7-0156/18 

Predlog spremembe  18 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith 

Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 49 a. je močno zaskrbljen nad politično 

blokado 18 pogajalskih poglavij, zlasti 

poglavij 22, 23 in 24 (o regionalni politiki, 

sodstvu in temeljnih pravicah ter pravici, 

svobodi in varnosti), in sicer v času, ko v 

turški politiki prevladujejo ustavne in 

pravosodne reforme, ki morajo temeljiti 

na evropskih merilih, in ko se EU in 

Turčija pogajata o sporazumu o 

ponovnem sprejemu oseb; v zvezi s tem 

odločno poziva države članice, naj temu 

procesu dajo novega političnega zagona, 

da bi odpravile sedanjo politično blokado;  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/19 

Predlog spremembe  19 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Judith 

Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 50 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. pozdravlja velik napredek k 

dokončanju pogajanj o sporazumu EU-

Turčija o ponovnem sprejemu oseb ter 

poziva turško vlado, naj zagotovi, da se do 

začetka veljavnosti tega sporazuma v 

celoti izvajajo obstoječi dvostranski 

sporazumi; poudarja pomen krepitve 

sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 

upravljanjem migracij in nadzorom na 

mejah, tudi glede na visok odstotek 

nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 

vstopajo na ozemlje EU; je zadovoljen, da 

so bila glede treh osnutkov zakona na 

področju azila opravljena posvetovanja s 

civilno družbo, in poziva vlado, naj zakone 

brez odlašanja posreduje Parlamentu; 

meni, da mora Svet po začetku veljavnosti 

sporazuma o ponovnem sprejemu oseb 

podeliti Komisiji mandat, da bo začela 

dialog o vizumskem režimu, pri tem pa se 

posebej osredotočila na vprašanje pogojev 

za vstop poslovnežev in študentov, ki bodo 

potovali po EU, kar je nujen ukrep pri 

zagotavljanju mobilnosti; 

50. je seznanjen z zaključkom pogajanj o 

sporazumu EU-Turčija o ponovnem 

sprejemu oseb in sklepi sveta za 

pravosodje in notranje zadeve z dne 

25. februarja 2011; v zvezi s tem poziva 

tako Turčijo kot EU, naj v dosledno 

spoštujeta svoje obveze iz mednarodnega 

prava o človekovih pravicah, zlasti načelo 

nevračanja; je zadovoljen, da so bila glede 

treh osnutkov zakona na področju azila 

opravljena posvetovanja s civilno družbo, 

in poziva Veliko narodno skupščino 

Turčije, naj nemudoma sprejme obsežen 

zakon, ki bo v skladu z mednarodnimi 

standardi za zaščito in sprejem oseb in s 

katerim bo zaščitila pravice vseh 

beguncev, prosilcev za azil in drugih oseb, 

ki bi utegnile potrebovati zaščito, brez 

diskriminacije na območju, kjer ima 

Turčija jurisdikcijo; meni, da mora Svet 

po podpisu sporazuma o ponovnem 

sprejemu oseb podeliti Komisiji mandat, da 

bo s Turčijo začela dialog o liberalizaciji 

vizumskega režima, kar je nujen ukrep pri 

zagotavljanju mobilnosti v državi 

kandidatki;  

 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/20 

Predlog spremembe  20 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 50 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 50 a. je močno zaskrbljen zaradi nenehnih 

kršitev človekovih pravic beguncev, 

prosilcev za azil in migrantov na obeh 

straneh grško-turške meje, na kopnem in 

na odprtem morju, kjer delujejo tudi sile 

FRONTEX; meni, da je projekt, s katerim 

nameravajo grške oblasti ob meji s 

Turčijo postaviti 12,5-kilometrski zid, 

neustrezen ukrep za upravljanje 

migracijskih tokov; 

 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/21 

Predlog spremembe  21 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. ugotavlja povečano dejavnost Turčije 

na zunanjepolitičnem področju, da bi 

okrepila svojo vlogo regionalnega akterja; 

poziva podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, naj to razsežnost v 

celoti upošteva in sodeluje s Turčijo z 

namenom, da bi uskladila cilje in ustrezno 

zagovarjala interese EU; poziva turško 

vlado, naj okrepi svojo zunanjo politiko v 

sodelovanju z EU; načeloma pozdravlja 

pred kratkim predstavljeno politiko 

„ničelnih težav“ s sosedami Turčije, vendar 

poudarja, da je treba ohraniti nedvoumno 

zavezanost te države k našim skupnim 

evropskim vrednotam in interesom; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, naj okrepi obstoječi 

dialog s Turčijo o zunanjepolitičnih 

vprašanjih skupnega interesa; 

51. pozdravlja povečano dejavnost Turčije 

na zunanjepolitičnem področju, da bi 

okrepila svojo vlogo regionalnega akterja; 

poziva podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, naj to razsežnost v 

celoti upošteva in sodeluje s Turčijo z 

namenom, da bi uskladila cilje in ustrezno 

zagovarjala interese EU; načeloma 

pozdravlja pred kratkim predstavljeno 

politiko „ničelnih težav“ s sosedami 

Turčije, vendar poudarja, da je treba 

ohraniti nedvoumno zavezanost te države k 

našim skupnim evropskim vrednotam in 

interesom; poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko, naj 

okrepi obstoječi dialog s Turčijo o 

zunanjepolitičnih vprašanjih skupnega 

interesa, ter hkrati poziva turško vlado in 

EU, naj okrepita usklajevanje na 

področju zunanje politike; 

 

Or. en 
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Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith 

Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 51a. meni, da ima Turčija pomembno 

pozitivno vlogo v sedanjem procesu 

tranzicije v arabskih državah; je 

prepričan, da je Turčija navdih za tiste, ki 

si v teh državah prizadevajo za 

demokratizacijo; zato spodbuja Turčijo, 

naj izpolnjuje to vlogo z doslednim 

izvajanjem köbenhavnskih meril;  

Or. en 

 

 

 


