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Predlog spremembe 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju lizbonske pogodbe, zlasti 
člena 1(12),

Or. de

Predlog spremembe 2
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Protokola o vlogi 
nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, 
ki je priložen lizbonski pogodbi, in zlasti 
člena 9 Protokola,

– ob upoštevanju protokola, ki je priložen 
lizbonski pogodbi, o vlogi nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji in zlasti člena 
9 tega protokola,

Or. de

Predlog spremembe 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Protokola o uporabi 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je 
priložen lizbonski pogodbi,

– ob upoštevanju protokola, ki je priložen 
lizbonski pogodbi, o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti,

Or. de
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Predlog spremembe 4
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so narodi v Uniji v celoti zastopani 
v Evropskem parlamentu in nacionalnih 
parlamentih, ki so pristojni za različna 
področja; nujna parlamentarizacija 
Evropske unije mora zato temeljiti na dveh 
stebrih: na eni strani na razširitvi 
pristojnosti Evropskega parlamenta v zvezi 
z vsemi sklepi Unije in na drugi strani na 
krepitvi pristojnosti nacionalnih 
parlamentov v zvezi z njihovimi zadevnimi 
vladami,

B. ker so državljani na ravni EU
neposredno zastopani v Evropskem 
parlamentu, države članice pa so v Svetu 
zastopane prek svojih vlad, ki so 
demokratično odgovorne svojim 
nacionalnim parlamentom (glej člen 12 
Pogodbe o EU v različici lizbonske 
pogodbe); nujna parlamentarizacija 
Evropske unije mora zato temeljiti na dveh 
pristopih: na eni strani na razširitvi 
pristojnosti Evropskega parlamenta v zvezi 
z vsemi odločitvami Unije in na drugi 
strani na krepitvi pristojnosti nacionalnih 
parlamentov v odnosu do njihovih vlad,

Or. de

Predlog spremembe 5
Johannes Voggenhuber

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so narodi v Uniji v celoti zastopani v 
Evropskem parlamentu in nacionalnih 
parlamentih, ki so pristojni za različna 
področja; nujna parlamentarizacija 
Evropske unije mora zato temeljiti na dveh 
stebrih: na eni strani na razširitvi 
pristojnosti Evropskega parlamenta v zvezi 
z vsemi sklepi Unije in na drugi strani na 
krepitvi pristojnosti nacionalnih 
parlamentov v zvezi z njihovimi zadevnimi 
vladami,

B. ker so narodi v Uniji v celoti zastopani v 
Evropskem parlamentu in nacionalnih 
parlamentih, ki so pristojni za različna 
področja; nujna parlamentarizacija 
Evropske unije mora zato temeljiti na dveh 
pristopih: na eni strani na razširitvi 
pristojnosti Evropskega parlamenta v zvezi 
z vsemi odločitvami Unije in na drugi 
strani na večjemu izvajanju pristojnosti 
nacionalnih parlamentov kar zadeva 
nadzor in soodločanje v odnosu do 
njihovih vlad,
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Or. de

Predlog spremembe 6
Jo Leinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se je organiziranje konferenc 
parlamentov obneslo v zvezi z določenimi 
temami v okviru obdobja razmisleka, tako 
da se lahko po tem instrumentu poseže pri 
sklicevanju nove konvencije ali ob 
podobnih priložnostih,

D. ker se je organiziranje skupnih 
parlamentarnih srečanj obneslo v zvezi z 
določenimi temami v okviru obdobja 
razmisleka, tako da bi bilo treba tudi v 
prihodnosti, kjer je to primerno, 
uporabljati ta instrument,

Or. en

Predlog spremembe 7
Adrian Severin

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker lizbonska pogodba priznava 
nacionalnim parlamentom nove pravice, 
zlasti v zvezi z načelom subsidiarnosti, ki 
jih spodbujajo, da se vključujejo v 
postopek oblikovanja politike na ravni 
Unije v zgodnji fazi,

G. ker lizbonska pogodba priznava 
nacionalnim parlamentom nove 
pristojnosti, zlasti v zvezi z načelom 
subsidiarnosti, ki jih spodbujajo, da se 
vključujejo v postopek oblikovanja politike 
na ravni Unije v zgodnji fazi,

Or. en

Predlog spremembe 8
Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava G
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Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker lizbonska pogodba priznava 
nacionalnim parlamentom nove pravice, 
zlasti v zvezi z načelom subsidiarnosti, ki 
jih spodbujajo, da se vključujejo v 
postopek oblikovanja politike na ravni 
Unije v zgodnji fazi,

G. ker lizbonska pogodba priznava 
nacionalnim parlamentom nova 
pooblastila, zlasti v zvezi z načelom 
subsidiarnosti, ki jih spodbujajo, da se 
vključujejo v postopek oblikovanja politike 
na ravni Unije v zgodnji fazi,

Or. en

Predlog spremembe 9
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
 Uvodna izjava G 

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker lizbonska pogodba priznava 
nacionalnim parlamentom nove pravice, 
zlasti v zvezi z načelom subsidiarnosti, ki 
jih spodbujajo, da se vključujejo v 
postopek oblikovanja politike na ravni 
Unije v zgodnji fazi,

G. ker lizbonska pogodba priznava 
nacionalnim parlamentom nove pravice, 
zlasti v zvezi z načelom subsidiarnosti, ki 
jih spodbujajo, da se dejavno vključujejo v 
postopek oblikovanja politike na ravni 
Unije v zgodnji fazi,

Or. el

Predlog spremembe 10
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
 Uvodna izjava I 

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je glavna naloga in funkcija 
Evropskega parlamenta ter nacionalnih 
parlamentov sodelovanje pri zakonodajnem 
odločanju in nadzorovanje političnih izbir 
na nacionalni in evropski ravni; ker zaradi 
tega tesno sodelovanje za skupno dobro ni 
odvečno, zlasti glede prenosa zakonodaje 
Unije v nacionalno zakonodajo,

I. ker je glavna naloga in funkcija 
Evropskega parlamenta ter nacionalnih 
parlamentov sodelovanje pri zakonodajnem 
odločanju in nadzorovanje političnih izbir 
na nacionalni in evropski ravni; ker je
zaradi tega neobhodno tesno sodelovanje 
za evropski javni interes, zlasti kar zadeva
pravilen prenos zakonodaje Unije v 
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nacionalno zakonodajo,

Or. el

Predlog spremembe 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja nove pravice nacionalnih 
parlamentov v skladu z lizbonsko pogodbo, 
ki je „pogodba parlamentov“, ki 
povečujejo njihovo vlogo v političnih 
procesih Evropske unije; meni, da je te 
pravice mogoče razdeliti v tri skupine:

1. pozdravlja obveznosti in pravice 
nacionalnih parlamentov v skladu z 
lizbonsko pogodbo, ki je „pogodba 
parlamentov“, ki povečujejo njihovo vlogo 
v političnih procesih Evropske unije; meni, 
da je te pravice mogoče razdeliti v tri 
skupine:

pravice do obveščenosti o: obveščenost o:

– oceni politik na področju svobode, 
varnosti in pravice;

– oceni politik na področju svobode, 
varnosti in pravice;

– postopkih Stalnega odbora za notranjo 
varnost;

– postopkih Stalnega odbora za notranjo 
varnost;

– predlogih za spremembo Pogodb; – predlogih za spremembo Pogodb;
– vlogah za članstvo v Unij; – vlogah za članstvo v Uniji;
– poenostavljenih revizijah Pogodbe (šest 
mesecev vnaprej);

– poenostavljenih revizijah Pogodbe (šest 
mesecev vnaprej);

– predlogih za ukrepe, ki dopolnjujejo 
Pogodbo;

– predlogih za ukrepe, ki dopolnjujejo 
Pogodbo;

pravice do dejavnega sodelovanja pri: dejavno sodelovanje pri:
– pravilnem delovanju Unije („krovna“ 
določba);

– pravilnem delovanju Unije („krovna“ 
določba);

– nadzorovanju Europola in Eurojusta 
skupaj z Evropskim parlamentom;

– nadzorovanju Europola in Eurojusta 
skupaj z Evropskim parlamentom;

– konvencijah, ki se nanašajo na 
spremembe Pogodbe;

– konvencijah, ki se nanašajo na 
spremembe Pogodbe;

pravice do ugovora zoper: nasprotovanje:

– zakonodajo, ki ni v skladu z načelom 
subsidiarnosti, s postopki „z rumenim“ in 
„oranžnim kartonom“;

– zakonodaji, ki ni v skladu z načelom 
subsidiarnosti, s postopki z „rumenim“ in 
„oranžnim kartonom“;
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– spremembe Pogodbe v poenostavljenem 
postopku;

– spremembam Pogodbe v 
poenostavljenem postopku;

– ukrepe pravosodnega sodelovanja v 
civilnopravnih zadevah (družinsko pravo);

– ukrepom pravosodnega sodelovanja v 
civilnopravnih zadevah (družinsko pravo);

– kršitev načela subsidiarnosti z vložitvijo 
tožbe na Sodišče Evropskih skupnosti (če 
to dovoljuje nacionalna zakonodaja);

– kršitvam načela subsidiarnosti z 
vložitvijo tožbe na Sodišče Evropskih 
skupnosti (če to dovoljuje nacionalna 
zakonodaja);

Or. de

Predlog spremembe 12
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 2 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da so se 
njegovi odnosi z nacionalnimi parlamenti v 
zadnjih letih razvijali pozitivno, zlasti z 
naslednjimi oblikami skupnih dejavnosti: 

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da so se 
njegovi odnosi z nacionalnimi parlamenti v 
zadnjih letih razvijali dokaj pozitivno, 
čeprav še ne do zadostnega obsega, zlasti 
z naslednjimi oblikami skupnih dejavnosti: 

Or. el

Predlog spremembe 13
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 2 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da so se 
njegovi odnosi z nacionalnimi parlamenti v 
zadnjih letih razvijali pozitivno, zlasti z 
naslednjimi oblikami skupnih dejavnosti:

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da so se 
njegovi odnosi z nacionalnimi parlamenti 
in njihovimi poslanci v zadnjih letih 
razvijali pozitivno, zlasti z naslednjimi 
oblikami skupnih dejavnosti:

Or. de
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Predlog spremembe 14
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 2 – alinea -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– skupna parlamentarna srečanja o 
zadevah na horizontalni ravni med 
odbori;

Or. de

Predlog spremembe 15
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je treba razviti nove oblike 
predzakonodajnega in pozakonodajnega 
dialoga med Evropskim parlamentom in 
nacionalnimi parlamenti;

3. meni, da je treba razviti nove oblike 
predzakonodajnega in pozakonodajnega 
dialoga med Evropskim parlamentom in 
nacionalnimi parlamenti, da se doseže 
visoka raven skladnosti in povezanosti 
zakonodaje na ravni Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 16
Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva nacionalne parlamente, naj 
okrepijo svoja prizadevanja, da 
nacionalne vlade opozarjajo na njihovo 
odgovornost za upravljanje s porabo 
sredstev EU; poziva nacionalne 
parlamente, naj preverjajo kakovost 
nacionalnih presoj vpliva in način, na 
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katerega nacionalne vlade prenašajo 
zakonodajo EU v nacionalno zakonodajo 
ter kako izvajajo politike in programe 
financiranja EU na ravni države, regij in 
lokalnih oblasti; zahteva, da nacionalni 
parlamenti dosledno spremljajo poročanje 
o nacionalnih akcijskih načrtih iz 
lizbonske agende;

Or. en

Predlog spremembe 17
Andrzej Wielowieyski

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba podpreti nacionalne 
parlamente pri njihovem nadzoru osnutkov 
zakonodaje, preden jo obravnava 
zakonodajalec Unije;

4. meni, da je treba podpreti nacionalne 
parlamente pri njihovem nadzoru osnutkov 
zakonodaje, preden jo obravnava 
zakonodajalec Unije, pa tudi pri 
dejanskem nadzoru njihovih vlad, ko te 
delujejo v okviru Sveta;

Or. en

Predlog spremembe 18
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba podpreti nacionalne 
parlamente pri njihovem nadzoru osnutkov 
zakonodaje, preden jo obravnava 
zakonodajalec Unije;

4. meni, da je primerno nacionalnim 
parlamentom ponuditi podporo pri 
njihovem nadzoru osnutkov zakonodaje, 
preden jo obravnava zakonodajalec Unije;

Or. de
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Predlog spremembe 19
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. opaža, da so srečanja predsednikov 
specializiranih odborov Evropskega 
parlamenta in nacionalnih parlamentov, kot 
so srečanja predsednikov Odbora za 
zunanje zadeve in Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, 
zaradi omejenega števila udeležencev prav 
tako orodje za izmenjavo informacij in 
stališč;

6. opaža, da so srečanja predsednikov 
specializiranih odborov Evropskega
parlamenta in nacionalnih parlamentov, kot 
so srečanja predsednikov Odbora za 
zunanje zadeve, Odbora za ustavne zadeve
in Odbora za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve, zaradi 
omejenega števila udeležencev prav tako 
orodje za izmenjavo informacij in stališč;

Or. el

Predlog spremembe 20
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. v tem smislu bi pozdravil inovacije na 
ravni nacionalnih parlamentov, kot je 
podelitev pravice poslancem Evropskega 
parlamenta, da lahko enkrat letno govorijo 
na plenarnih zasedanjih nacionalnih 
parlamentov, sodelujejo na srečanjih 
odborov za evropske zadeve na 
posvetovalni podlagi, sodelujejo na 
srečanjih specializiranih odborov, 
kadarkoli razpravljajo o ustreznih delih 
zakonodaje Evropske unije, ali sodelujejo 
na srečanjih zadevnih političnih skupin na 
posvetovalni podlagi;

8. v tem smislu bi pozdravil inovacije na 
ravni nacionalnih parlamentov, kot bi bila
podelitev pravice predsednikom 
specializiranih odborov Evropskega 
parlamenta, da lahko enkrat letno govorijo 
pred ustreznimi odbori nacionalnih 
parlamentov, in podelitev pravice 
poslancem Evropskega parlamenta, da 
govorijo na plenarnih zasedanjih 
nacionalnih parlamentov, sodelujejo na 
srečanjih odborov za evropske zadeve na 
posvetovalni podlagi, sodelujejo na 
srečanjih specializiranih odborov, 
kadarkoli razpravljajo o ustreznih delih 
zakonodaje Evropske unije, ali sodelujejo 
na srečanjih zadevnih političnih skupin na 
posvetovalni podlagi;

Or. el
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Predlog spremembe 21
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. v tem smislu bi pozdravil inovacije na 
ravni nacionalnih parlamentov, kot je 
podelitev pravice poslancem Evropskega 
parlamenta, da lahko enkrat letno govorijo
na plenarnih zasedanjih nacionalnih
parlamentov, sodelujejo na srečanjih 
odborov za evropske zadeve na 
posvetovalni podlagi, sodelujejo na 
srečanjih specializiranih odborov, 
kadarkoli razpravljajo o ustreznih delih 
zakonodaje Evropske unije, ali sodelujejo 
na srečanjih zadevnih političnih skupin na 
posvetovalni podlagi;

8. v tem smislu bi pozdravil inovacije na 
ravni nacionalnih parlamentov, kot bi bila
ta, da nacionalni parlamenti poslancem 
Evropskega parlamenta dovolijo govoriti 
na njihovih zasedanjih, sodelovati na 
srečanjih odborov za evropske zadeve na 
posvetovalni podlagi, sodelovati na 
srečanjih specializiranih odborov, 
kadarkoli razpravljajo o ustreznih delih 
zakonodaje Evropske unije, ali da bi 
politične skupine lahko povabile poslance 
Evropskega parlamenta, da sodelujejo na 
njihovih srečanjih na posvetovalni podlagi;

Or. de

Predlog spremembe 22
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. priporoča preučitev možnosti odobritve
proračuna svojim specializiranim odborom
za organiziranje srečanj z ustreznimi 
odbori nacionalnih parlamentov in
vzpostavitev tehničnih pogojev za 
videokonference med poročevalci v 
specializiranih odborih nacionalnih 
parlamentov in Evropskega parlamenta;

9. priporoča odobritev ustreznega 
proračuna za organiziranje srečanj 
specializiranih odborov z ustreznimi 
odbori nacionalnih parlamentov ter
poročevalcev in poročevalcev v senci 
Evropskega parlamenta z ustreznimi 
sogovorniki iz nacionalnih parlamentov 
in priporoča preučitev možnosti za 
vzpostavitev tehničnih pogojev za 
videokonference med poročevalci v 
specializiranih odborih nacionalnih 
parlamentov in Evropskega parlamenta;
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Predlog spremembe 23
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bodo povečane pristojnosti 
nacionalnih parlamentov glede skladnosti z 
načelom subsidiarnosti, kot jih predvideva 
lizbonska pogodba, omogočile, da bo 
evropska zakonodaja podvržena vplivu in 
nadzoru v zgodnji fazi, in bodo prispevale 
k boljši pripravi zakonodaje na ravni 
Evropske unije;

10. meni, da bodo povečane pristojnosti 
nacionalnih parlamentov glede skladnosti z 
načelom subsidiarnosti, kot jih predvideva 
lizbonska pogodba, omogočile, da bo 
evropska zakonodaja podvržena vplivu in 
nadzoru v zgodnji fazi, in bodo prispevale 
k boljši pripravi zakonodaje ter k boljšemu 
približevanju zakonodaje na ravni 
Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 24
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. navaja, da je nacionalnim parlamentom 
prvič dana opredeljena vloga v zadevah 
Evropske unije, ki se razlikuje od tiste
njihovih nacionalnih vlad in ki Unijo 
približuje državljankam in državljanom;

11. navaja, da je nacionalnim parlamentom 
prvič dana formalna vloga v zadevah 
Evropske unije, ki se razlikuje od vloge
njihovih nacionalnih vlad, prispeva k 
močnejšemu demokratičnemu nadzoru in 
Unijo približuje državljankam in 
državljanom; 

Or. el
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Predlog spremembe 25
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ponovno opozarja, da morajo 
nacionalni parlamenti nadzor nad 
nacionalnimi vladami izvajati v prvi vrsti v 
skladu z ustreznimi ustavnimi pravili;

12. ponovno opozarja, da morajo 
nacionalni parlamenti nadzor nad 
nacionalnimi vladami izvajati v prvi vrsti v 
skladu z ustreznimi ustavnimi pravili;
vseeno ugotavlja, da se učinkovito 
izpolnjevanje te naloge kot poseben 
element predstavniške demokracije sedaj 
šteje kot pravni predpogoj za delovanje 
Unije;

Or. de

Predlog spremembe 26
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ponovno opozarja, da morajo 
nacionalni parlamenti nadzor nad 
nacionalnimi vladami izvajati v prvi vrsti v 
skladu z ustreznimi ustavnimi pravili;

12. ponovno opozarja, da morajo 
nacionalni parlamenti nadzor nad 
nacionalnimi vladami izvajati v prvi vrsti v 
skladu z ustreznimi ustavnimi pravili in 
zakoni;

Or. en

Predlog spremembe 27
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. priporoča, da po predlogu Odbora za 
ustavne zadeve konferenca predsednikov 
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poda pobudo za ali sprejme oblike in 
mehanizme za okrepljeno/napredno 
sodelovanje med Evropskim parlamentom 
in enim ali več nacionalnimi parlamenti 
ob spoštovanju načela vzajemnosti;

Or. en

Predlog spremembe 28
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. v primerih, ko imajo nacionalni 
parlamenti več učinkovitih instrumentov 
za politično usmerjanje in nadzor izvršnih 
institucij, ki so pooblaščene za odločanje 
in imajo pristojnosti na področjih, 
zanimivih za skladnost in povezanost EU, 
bo Evropski parlament oblikoval ustrezna 
sredstva za sodelovanje in s tem omogočil 
usklajevanje svojega pristopa s pristopi 
nacionalnih parlamentov;

Or. en

Predlog spremembe 29
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da bi morali biti njegovi 
specializirani odbori bolj vključeni v 
pripravo srečanj COSAC-a in zastopstvo 
odborov na njih; meni, da bi moral njegovo 
delegacijo voditi predsednik Odbora za 
ustavne zadeve, ta pa bi morala vključevati 
predsednike in poročevalce specializiranih 
odborov, ki se ukvarjajo z vprašanji na 

22. meni, da bi morali biti njegovi 
specializirani odbori bolj vključeni v 
pripravo srečanj COSAC-a in zastopstvo 
odborov na njih; meni, da bi moral njegovo 
delegacijo voditi predsednik Odbora za 
ustavne zadeve, ta pa bi morala vključevati 
predsednike in poročevalce specializiranih 
odborov, ki se ukvarjajo z vprašanji na 
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dnevnem redu zadevnega srečanja 
COSAC-a; meni, da bi bilo primerno, da se 
konferenco predsednikov redno obvešča o 
poteku in rezultatih srečanj COSAC-a, 
poslance pa enkrat letno;

dnevnem redu zadevnega srečanja 
COSAC-a; meni, da bi bilo primerno, da se 
konferenco predsednikov redno obvešča o 
poteku in rezultatih srečanj COSAC-a, 
poslance pa po vsakem srečanju;

Or. de


