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Europees Parlement
2019-2024

Commissie internationale handel

INTA_PV(2020)0421_1

NOTULEN
Vergadering van 21 april 2020, 14.00 - 16.00 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op dinsdag 21 april 2020 om 14.03 uur geopend onder voorzitterschap 
van Bernd Lange (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda INTA_OJ(2020)0421_1

De agenda wordt zonder wijzigingen aangenomen.

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen 

 19-20 februari 2020 PV – PE648.356v01-00

De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

De besluiten die tijdens de coördinatorenvergadering van 19 februari 2020 door de 
coördinatoren zijn genomen, zijn opgenomen in de notulen van de 
commissievergaderingen van 19 en 20 februari 2020.  

Voorts worden de besluiten die tijdens de coördinatorenvergaderingen van 1 en 
15 april 2020 door de coördinatoren zijn genomen, opgenomen in de notulen van de 
vergadering van vandaag (bijlage I). 
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4. Mededelingen van de voorzitter

* * *

Gedachtewisseling met Phil Hogan, commissaris voor Handel, over:

5. Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 Maart 2020 tot 
onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een 
uitvoervergunning

Sprekers: Bernd Lange, Phil Hogan (Europese Commissie), Jörgen Warborn, Inma 
Rodríguez-Piñero, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Heidi Hautala, Emmanuel 
Maurel, Geert Bourgeois. 

6. Reactie van de EU op de gevolgen van COVID-19 voor de handel

Sprekers: Bernd Lange, Phil Hogan (Europese Commissie), Christophe Hansen, 
Kathleen Van Brempt, Samira Rafaela, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Geert 
Bourgeois, Helmut Scholz, Daniel Caspary, Joachim Schuster, Marie-Pierre Vedrenne, 
Danuta Maria Hübner, Danilo Oscar Lancini, Raphaël Glucksmann, Saskia Bricmont, 
Emmanouil Fragkos, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri, Jordi Cañas. 

* * *

*** Stemming ***

7. Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de 
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en 
Zwitserland in verband met de onderhandelingen in het kader van 
artikel XXVIII van de GATT 1994 over de wijziging van de WTO-concessies van 
Zwitserland voor vlees, alleen gekruid

INTA/9/01431
*** 2019/0196(NLE) 12482/2019 – C9-0194/2019

Rapporteur:
Jörgen Warborn (PPE) PR – PE646.756v01-00

AM – PE648.391v01-00
Bevoegd:

INTA
 Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
 Termijn voor de indiening van amendementen: 25 februari 2020, 12.00 uur

Besluit: de ontwerpaanbeveling wordt goedgekeurd (goedkeuring) met 39 stemmen 
voor en 0 tegen, bij 0 onthoudingen.

*** Einde stemming ***
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8. Rondvraag

Sprekers: Bernd Lange, Christophe Hansen. 

9. Volgende vergaderingen

• mei 2020 (datum nog te bevestigen)

De vergadering wordt om 16.07 uur gesloten. 
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BIJLAGE I

Besluiten van de INTA-coördinatoren
Woensdag 1 april 2020 (met gesloten deuren)

Videoconferentie

1. Benoeming van rapporteurs – besluiten inzake de te volgen procedure – verslagen

1.1. Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (2020/2023(INI))

Besluit: voor 0 punten toewijzen aan de vaste rapporteur van INTA voor het Verenigd 
Koninkrijk, de heer Christophe HANSEN (PPE).

1.2. Verlenging van het recht van aanspraak voor coproducties zoals vastgesteld in 
artikel 5 van het Protocol betreffende culturele samenwerking bij de 
Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en 
de Republiek Korea, anderzijds (INTA/9/02662, 020/0039(NLE))

Besluit: voor 0 punten toewijzen aan de vaste rapporteur van INTA voor Korea, mevrouw 
Liesje SCHREINEMACHER (Renew).

2. Benoeming van rapporteurs – besluiten inzake de te volgen procedure – adviezen

2.1. Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen 
de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, om 
rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese 
Unie (INTA/9/02543, 2020/0024(NLE))

Besluit: voor 0 punten toewijzen aan de vaste rapporteur van INTA voor Midden-Amerika 
en Cuba, de heer Sven SIMON (PPE).

3. Ontwerpresoluties (artikel 143 van het Reglement)

3.1. Ontwerpresolutie ingediend door Thierry Mariani (ID) overeenkomstig artikel 143 
van het Reglement over de extraterritoriale werking van het Amerikaanse recht 

Besluit: kennisnemen van de voorgestelde ontwerpresolutie, maar verder geen specifieke 
vervolgmaatregelen nemen en de indiener overeenkomstig artikel 143, lid 6, op de 
hoogte stellen van het besluit van de commissie.

3.2. Ontwerpresolutie ingediend door Nuno Melo, Esteban González Pons, Leopoldo 
López Gil (PPE) overeenkomstig artikel 143 van het Reglement over de 
veroordeling van de annulering van TAP-vluchten door het Venezolaanse regime

Besluit: kennisnemen van de voorgestelde ontwerpresolutie, maar verder geen specifieke 
vervolgmaatregelen nemen en de indiener overeenkomstig artikel 143, lid 6, op de 
hoogte stellen van het besluit van de commissie.

4. Verzoekschriften
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4.1. Verzoekschrift nr. 0801/2019, ingediend door P.R. (Franse nationaliteit), over de 
noodzaak van milieubeschermingsmaatregelen in de handelsovereenkomsten tussen 
de EU en Mercosur om ontbossing te voorkomen 

Besluit: kennisnemen van dit verzoekschrift, met name in het kader van de werkzaamheden 
van de INTA-monitoringgroep voor de Mercosur, maar verder geen specifieke 
vervolgmaatregelen nemen en PETI per brief antwoorden.

5. Prioriteiten van de commissie in het kader van de maatregelen in verband met 
COVID-19

Besluit: 1) INTA-vergaderingen met deelname op afstand houden, idealiter op 21 april, 
27 mei, 24 juni en 6 juli (of, afhankelijk van de beschikbaarheid van specifieke 
voorzieningen voor vergaderingen op afstand, op andere data die zo dicht mogelijk 
bij de voorgestelde data in de buurt liggen);
2) de hoogste prioriteit toekennen aan de behandeling, tijdens de INTA-
vergaderingen, van de volgende dossiers: 
a) “tenuitvoerleggingsverordening” (voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 654/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving 
van de internationale handelsregels (2019/0273(COD), rapporteur Marie-
Pierre VEDRENNE (Renew), bijlage III bij het werkprogramma 2020 van de 
Europese Commissie, prioritair dossier nr. 78), af te ronden voor de zomer 
(gewijzigde planning verwacht);

b) toezicht op de tenuitvoerlegging (en eventuele wijziging) van de in verband 
met COVID-19 vastgestelde Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de 
Commissie van 14 maart 2020 ter bescherming van het aanbod van 
persoonlijke beschermingsmiddelen, waarin is bepaald dat voor de uitvoer 
uit de EU van persoonlijke beschermingsmiddelen gedurende zes weken een 
uitvoervergunning vereist is;

c) discussies over en toezicht op alle overige handelsgerelateerde initiatieven in 
verband met COVID-19, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het 
aanpakken van buitenlandse directe investeringen en de strategische activa 
van Europa, en voorbereidingen in het kader van de bredere beschouwing 
van het handelsbeleid na de COVID-19-crisis;

d) stemming over de goedkeuring van Besluit van de Raad betreffende de 
sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een 
briefwisseling tussen de Europese Unie en Zwitserland in verband met de 
onderhandelingen in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994 over de 
wijziging van de WTO-concessies van Zwitserland voor vlees, alleen gekruid 
(2019/0196(NLE), rapporteur Jörgen WARBORN (PPE)); 

e) het volgen van de werkzaamheden van andere commissies waaraan INTA 
bijdraagt in de vorm van adviezen (met name de werkzaamheden waarbij 
INTA overeenkomstig artikel 57 van het Reglement is aangewezen als 
medeverantwoordelijke commissie) en het uitstellen van de stemmingen over 
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de desbetreffende initiatiefverslagen tot na de crisis;
3) haar standpunten aan AFET doen toekomen in de vorm van brieven van 
INTA-rapporteurs (respectievelijk Reinhard BÜTIKOFER (Verts/ALE) en Markéta 
GREGOROVÁ (Verts/ALE)) met daarin de overeengekomen 
compromisamendementen, en daarbij onderstrepen dat de desbetreffende brieven 
beschouwd moeten worden als adviezen en als zodanig in aanmerking moeten 
worden genomen, aangezien het vanwege de uitzonderlijke omstandigheden en het 
tijdsgebrek niet mogelijk lijkt te zijn om vóór de stemming van AFET te stemmen 
over de formele adviezen van INTA inzake de aanbeveling van het Europees 
Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over 
de Westelijke Balkan, in de aanloop naar de top van 2020, alsook inzake de 
aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de 
aanloop naar de top van juni 2020;
4) de werkzaamheden van INTA die prioriteit genieten niet alleen voortzetten 
tijdens het beperkte aantal formele INTA-vergaderingen met deelname op afstand 
die voor de zomervakantie zullen worden gehouden, maar daarnaast tijdens andere 
vergaderingen die uitsluitend in het Engels kunnen worden gehouden zodat er geen 
specifieke vertolkingsvoorzieningen nodig zijn, waaronder de voortzetting (en 
wellicht de voltooiing) van de trialogen over de “verordening tweeërlei gebruik” 
(voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de 
overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei 
gebruik (herschikking) (2016/0295(COD)), rapporteur Klaus BUCHNER 
(Verts/ALE), bijlage III bij het werkprogramma 2020 van de Europese Commissie, 
prioritair dossier nr. 76), en de vergaderingen van de INTA-monitoringgroep 
waarbij toezicht wordt gehouden op de handels- en investeringsonderhandelingen 
en -betrekkingen met belangrijke partners (zoals de VS, China, het VK en de 
Mercosur).

6. Benoeming van rapporteurs – besluiten inzake de te volgen procedure – 
adviezen

6.1. Versterking van de internationale rol van de euro (INTA/9/02648, 
2020/2037(INI)) (bevoegd: ECON)

Besluit: geen advies opstellen.

6.2. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle 
afdelingen (bevoegd: BUDG)

Besluit: een advies in briefvorm opstellen.

7. Rondvraag

Besluit: 1) een brief (van de INTA-voorzitter en de vaste rapporteur van INTA voor het 
VK) richten aan de vertegenwoordigers van het VK, met het verzoek transparanter 



PV\1203554NL.docx 7/15 PE650.528v01-00

NL

te werk te gaan tijdens de handelsbesprekingen tussen de EU en het VK;
2) een brief (van de INTA-voorzitter) richten aan Phil Hogan, commissaris voor 
Handel, over het belang van handelsbeleid in het kader van het herstelplan voor na 
COVID-19 (en de rol van INTA in dit verband).

8. Volgende vergadering

Besluit: de volgende coördinatorenvergadering houden op 15 april 2020.   
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Besluiten van de INTA-coördinatoren

Woensdag 15 april 2020 (met gesloten deuren)
11.00 - 12.00 uur

Videoconferentie

1. Benoeming van rapporteurs – besluiten inzake de te volgen procedure – verslagen

1.1. Vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen 
en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en 
associatieproces van de Europese Unie (INTA/9/02770, 2020/0051(COD))

Besluit: voor 1 punt toewijzen aan de GUE/NGL-Fractie.

2. Benoeming van rapporteurs – besluiten inzake de te volgen procedure – adviezen

2.1. Het geneesmiddelentekort – manieren voor het aanpakken van een oprukkend 
probleem (bevoegd: ENVI)

Besluit: voor 1 punt toewijzen aan de PPE-Fractie.

2.2. Bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 
(INTA/9/02730, 2020/0055(APP))

Besluit: geen advies opstellen.

2.3. De gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor 
de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte 
zaaigranen (INTA/9/02781, ***I) 2020/0053(COD)

Besluit: geen advies opstellen.

2.4. Jaarlijks uitvoeringsverslag over de associatieovereenkomst tussen de EU en 
Georgië (2019/2200(INI))

Besluit: haar standpunt aan AFET doen toekomen in de vorm van een brief met daarin de 
overeengekomen compromisamendementen, en daarbij onderstrepen dat de 
desbetreffende brief beschouwd moet worden als advies en als zodanig in 
aanmerking moeten worden genomen, aangezien het vanwege de uitzonderlijke 
omstandigheden en het tijdsgebrek niet mogelijk lijkt te zijn om vóór de stemming 
van AFET te stemmen over het formele advies van INTA inzake het jaarlijks 
uitvoeringsverslag over de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië. 

3. Jaarlijkse gestructureerde dialoog met de Commissie: de stand van zaken ten 
aanzien van de tenuitvoerlegging van het werkprogramma 2020 van de Europese 
Commissie en de prioriteiten die in het werkprogramma 2021 moeten terugkomen
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Besluit: ervoor zorgen dat de door de coördinatoren en de tijdens de gedachtewisseling van 
20 april met commissaris Hogan vastgestelde prioriteiten terugkomen, en het 
secretariaat vragen een voorontwerp van de inbreng van INTA op te stellen om 
verdere discussies tijdens de komende coördinatorenvergaderingen te 
vergemakkelijken met het oog op de goedkeuring ervan vóór de termijn van 20 mei 
die door de Conferentie van commissievoorzitters is vastgesteld.

4. Initiatiefverslagen

Besluit: de besluitvorming over een initiatiefverslag over de handelsgerelateerde aspecten 
en gevolgen van de uitbraak van COVID-19 uitstellen tot een volgende 
coördinatorenvergadering.

5. Onderzoek

Besluit: de beleidsondersteunende afdeling van DG EXPO wordt gevraagd een lijst op te 
stellen van recente verslagen over en onderzoeken naar handelsbeperkende 
maatregelen die in verband met de COVID-19-crisis zijn genomen, en elk document 
kort samen te vatten. De kwestie van een uitgebreider onderzoek zal worden 
heropend zodra het beschikbare materiaal is bestudeerd.

6. Verzoeken van de fracties

Besluit: 1) proberen een gezamenlijke vergadering van INTA-monitoringgroepen voor 
Afrika met vertegenwoordigers van DG TRADE te organiseren;

2) het verzoek van de GUE/NGL-Fractie om de werkzaamheden op het gebied van 
internationale handelsbetrekkingen en -voorschriften en biodiversiteit in gang te 
zetten, uitstellen tot een volgende coördinatorenvergadering;

3) eventueel een videoconferentie houden met de coördinatoren en Phil Hogan, 
commissaris voor Handel, over de handelsgerelateerde aspecten van het 
coronavirus en de situatie na de coronacrisis (indien nodig na de gedachtewisseling 
van 21 april met commissaris Hogan). 
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Uitslag van de hoofdelijke stemmingen

Inhoud

1. Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst 
in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Zwitserland in verband 
met de onderhandelingen in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994 over de 
wijziging van de WTO-concessies van Zwitserland voor vlees, alleen gekruid – 
2019/0196(NLE) – Rapporteur: Jörgen Warborn (PPE) – Goedkeuring ontwerpaanbeveling 
(goedkeuring)............................................................................................................................11

1.1. Eindstemming.........................................................................................................11

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthoudingen
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1. Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de 
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en 
Zwitserland in verband met de onderhandelingen in het kader van artikel XXVIII van 
de GATT 1994 over de wijziging van de WTO-concessies van Zwitserland voor vlees, 
alleen gekruid – 2019/0196(NLE) – Rapporteur: Jörgen Warborn (PPE) – Goedkeuring 
ontwerpaanbeveling (goedkeuring)  

1.1. Eindstemming

39 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Mazaly Aguilar

GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Maxette Pirbakas

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta 
Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie Pierre Vedrenne

S&D Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, 
Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Anna Cavazzini, Markéta Gregorová

0 -

0 0
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Bernd Lange (P) (*), Iuliu Winkler (2nd VP) (*), Anna Michelle Asimakopoulou (3rd VP) (*), Marie Pierre Vedrenne (4th VP) (*) 

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Barry Andrews (*), Tiziana Beghin (*), Geert Bourgeois (*), Daniel Caspary, Paolo De Castro (*), Anna Cavazzini (*), Jordi Cañas, 
Arnaud Danjean (*), Nicola Danti (*), Emmanouil Fragkos (*), Markéta Gregorová (*), Enikő Győri (*), Roman Haider (*), Christophe 
Hansen, Heidi Hautala (*), Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro (*), Maximilian Krah (*), Danilo Oscar Lancini (*), Gabriel Mato (*), 
Emmanuel Maurel (*), Maxette Pirbakas (*), Carles Puigdemont i Casamajó (*), Samira Rafaela (*), Inma Rodríguez Piñero (*), 
Massimiliano Salini (*), Helmut Scholz (*), Liesje Schreinemacher (*), Sven Simon (*), Dominik Tarczyński (*), Mihai Tudose (*), 
Kathleen Van Brempt (*), Jörgen Warborn (*), Miroslav Číž (*)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Mazaly Aguilar (*), Marek Belka (*), Saskia Bricmont (*), Markus Buchheit (*), Marco Campomenosi, Dita Charanzová (*), Clare 
Daly, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann (*), Svenja Hahn (*), Herve Juvin (*), Seán Kelly (*), Andrey Kovatchev, Miapetra 
Kumpula Natri (*), Liudas Mažylis (*), David McAllister, Javier Moreno Sánchez, Urmas Paet (*), Joachim Schuster (*), Angelika 
Winzig (*), Juan Ignacio Zoido Álvarez (*)

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(*) Remote participation  
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
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