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O krok bli¿ej do Unii
– Nowa Umowa Stowarzyszeniowa miêdzy Ukrain¹ a UE
Unia Europejska zajmuje w polityce zagranicznej Ukrainy jedno z priorytetowych
miejsc. Jeszcze na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, a wiêc wkrótce po uzyskaniu swojej niepodleg³oœci w 1991 roku, Ukraina uzna³a integracjê ze Wspólnot¹ Europejsk¹
wraz z rozwojem demokratycznego spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz gospodarki
rynkowej za swój cel strategiczny, co znalaz³o odzwierciedlenie w wielu dokumentach
tak pañstwowego, jak i miêdzynarodowego charakteru. Od tego czasu relacje z Uni¹
Europejsk¹ przesz³y d³ug¹ drogê i pod¹¿aj¹ w dobrym kierunku, powoli przybli¿aj¹c
Ukrainê ku realizacji jej celu – cz³onkostwu we Wspólnocie Europejskiej. Czy uda siê
kiedykolwiek Ukrainie osi¹gn¹æ ten cel – poka¿e czas. W dzisiejszych warunkach
pe³noprawne cz³onkostwo Ukrainy w Unii jest celem d³ugoterminowym ze wzglêdu na
komplikacje, które wystêpuj¹ tak w samej Ukrainie (kryzys polityczny i gospodarczy),
jak i w Unii Europejskiej (problemy z ratyfikacj¹ Traktatu lizboñskiego i czasowa niegotowoœæ Unii do dalszego poszerzenia).
Obecnie relacje Ukrainy z UE s¹ na etapie negocjacji nowej umowy, która powinna
zast¹piæ Umowê o Partnerstwie i Wspó³pracy (UPW). W ci¹gu dziesiêciu lat, od momentu wejœcia w ¿ycie w 1998 roku, UPW by³a „szkieletem” stosunków Kijowa
z Bruksel¹. Podczas Szczytu Ukraina–UE w 2006 r. zosta³o ustalone, i¿ UPW bêdzie
automatycznie przed³u¿ana co roku do momentu ratyfikacji nowej wzmocnionej umowy
o wspó³pracê miêdzy Ukrain¹ a UE, która zast¹pi Umowê o Partnerstwie i Wspó³pracy
z 1994 r. Jako instrument polityczny w ramach danej umowy w lutym 2005 roku zosta³
przyjêty Wspólny Plan Dzia³añ Ukraina–UE, który ma na celu regulacjê relacji Ukraina–UE na wszystkich p³aszczyznach wspó³pracy. Plan Dzia³añ mia³ pe³niæ funkcjê
g³ównego instrumentu politycznego do marca 2009 r., natomiast póŸniej wed³ug
za³o¿eñ obu stron powinno by³o zostaæ wypracowane nowe narzêdzie polityczne, które
zast¹pi³oby obecny Plan Dzia³añ i stworzy³oby warunki dla implementacji nowej umowy miêdzy Ukrain¹ a Uni¹ Europejsk¹.
Negocjacje w sprawie Nowej Umowy Stowarzyszeniowej (NUS) miêdzy Ukrain¹
a UE zosta³y rozpoczête 5 marca 2007 roku. ¯eby lepiej zrozumieæ istotê relacji Ukrainy z UE na obecnym etapie niezbêdnym wydaje siê zaprezentowanie ukraiñskiej wizji
na temat przysz³ej Umowy Stowarzyszeniowej, która zosta³a przedstawiona w Ustawie
Rady Najwy¿szej „O rozpoczêciu negocjacji miêdzy Ukrain¹ a UE odnoœnie zawarcia
nowej umowy” z 22 lutego 2007 roku1. Otó¿ wed³ug tej ustawy realizacja nowej umowy
1
Ïîñòàíîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ïðî çàïî÷àòêóâàííÿ ïåðåãîâîð³â ì³æ Óêðà¿íîþ òà
ªC ùîäî óêëàäåííÿ íîâîãî áàçîâîãî äîãîâîðó N 684-V â³ä 22 ëþòîãî 2007 ðîêó, http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=684-16.
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powinna sprzyjaæ wszechstronnemu i stopniowemu przybli¿eniu Ukrainy do Unii Europejskiej w sferach polityki, bezpieczeñstwa, handlowo-ekonomicznej, socjalnej,
ustawodawstwa, co odpowiada d³ugoterminowym interesom Ukrainy oraz oczekiwaniom
ukraiñskich obywateli. Jedno z centralnych miejsc w Ustawie zajmuje powo³anie na apel
Parlamentu Europejskiego do Rady UE, Komisji UE oraz pañstw cz³onkowskich UE, w którym PE nawo³uje do rozwa¿enia innych form stowarzyszenia z Ukrain¹ poza zachodami
w ramach Europejskiej Polityki S¹siedztwa oraz nadanie wyraŸnej perspektywy cz³onkostwa narodowi ukraiñskiemu. Ten apel zosta³ przedstawiony w Rezolucji Parlamentu
Europejskiego z 13 stycznia 2005 r. W Ustawie zosta³o podkreœlone, i¿ idea europejska
staje siê na Ukrainie istotnym elementem spo³ecznej œwiadomoœci. W celu otrzymania
w przysz³oœci cz³onkostwa w UE Ukraina zobowi¹zuje siê adaptowaæ ukraiñskie ustawodawstwo do wymogów UE oraz pog³êbiæ wspó³pracê miêdzyparlamentarn¹.
W ramach przejœcia na nowy etap relacji z Uni¹ Europejsk¹ strona ukraiñska apeluje do
UE by uwzglêdniæ postêp, który zosta³ osi¹gniêty w ich relacjach, i odpowiednio okreœliæ
perspektywy ukraiñskiego postêpu na drodze ku UE, m.in.: konstatowaæ otwartoœæ UE dla
cz³onkostwa Ukrainy, jak i jakiegokolwiek europejskiego pañstwa, które uznaje i szanuje
zasady wolnoœci, demokracji, rz¹dy prawa oraz przestrzega praw cz³owieka; wprowadziæ
etapy integracji Ukrainy z UE w poszczególnych sferach relacji: politycznej, gospodarczej,
energetycznej, ustawodawczej, sferze bezpieczeñstwa i in.; sprzyjaæ na podstawie nowej
umowy dynamicznemu rozwojowi i pog³êbieniu relacji miêdzy Ukrain¹ a UE a¿ do momentu otrzymania przez Ukrainê pe³noprawnego cz³onkostwa w UE i inne. Takie oczekiwania wyrazi³a wobec Nowej Umowy Stowarzyszeniowej strona ukraiñska.
¯eby udzieliæ odpowiedzi na pytanie, czy Nowa Umowa Stowarzyszeniowa
w pe³ni sprosta oczekiwaniom pañstwa ukraiñskiego, warto siê przyjrzeæ procesowi
negocjacyjnemu.
Pierwszy Raport dotycz¹cy postêpu w negocjacjach w 2007 roku zosta³ przedstawiony we wrzeœniu 2007 roku podczas Szczytu Ukraina–UE w Kijowie. Od tej pory
mia³o miejsce osiem rund negocjacji w sprawie Umowy Stowarzyszeniowej. Negocjacje
odbywaj¹ siê podczas posiedzeñ plenarnych oraz spotkañ czterech grup negocjacyjnych, które s¹ podzielone wed³ug rozdzia³ów przysz³ej umowy, a mianowicie: a) dialogu politycznego oraz polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa; b) ustawodawstwa,
wolnoœci oraz kwestii bezpieczeñstwa; c) wspó³pracy gospodarczej i sektorowej;
d) podpisania Umowy o Strefie Wolnego Handlu (od lutego 2008 roku). Negocjacje na
temat pog³êbionej oraz wszechstronnej strefy wolnego handlu jako elementu kluczowego nowej Umowy Stowarzyszeniowej zapocz¹tkowano w 18 lutego 2008 roku po
potwierdzeniu cz³onkostwa Ukrainy w Œwiatowej Organizacji Handlu przez Radê Generaln¹ WTO 5 lutego 2008 r.
W trakcie negocjacji nad Now¹ Umow¹ Stowarzyszeniow¹ miêdzy Ukrain¹ a Uni¹ Europejsk¹ obie strony osi¹gnê³y szerokie porozumienie odnoœnie celów, wartoœci oraz g³ównych zasad Umowy. Podjêto tak¿e decyzjê, ¿e Umowa miêdzy Ukrain¹ a UE bêdzie Umow¹
Stowarzyszeniow¹ odzwierciedlaj¹c¹ zobowi¹zania obu stron do pog³êbiania wspó³pracy za
pomoc¹ stowarzyszenia, które przewidywa³oby tak wzajemne prawa, jak i obowi¹zki2.
2

2nd Joint Progress Report. Negotiations on the EU – Ukraine Association Agreement,
Ïðåäñòàâíèöòâî ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ â Óêðà¿í³, Ïîë³òè÷í³ â³äíîñèíè [online], wejœcie na
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Bior¹c pod uwagê ogólny kontekst polityczny oraz aspiracje pañstwa odnoœnie
cz³onkostwa w UE ukraiñska strona postawi³a sobie za cel osi¹gniêcie nowego, wysokiego poziomu relacji, przechodz¹c od zasad partnerstwa i wspó³pracy do zasad stowarzyszenia politycznego oraz integracji gospodarczej. W odpowiedzi na tak¹ deklaracjê
ze strony Ukrainy UE zaznaczy³a, i¿ NUS powinna zabezpieczyæ najbardziej mo¿liwe
zbli¿enie Ukrainy do UE, ale „nie bêdzie okreœla³a jakiegokolwiek mo¿liwego rozwoju
relacji miêdzy Ukrain¹ i UE w przysz³oœci”3. Obie strony siê zgodzi³y, ¿e rozpatrywanie danej kwestii powinno byæ prze³o¿one na póŸniejszy etap negocjacji.
Szerokie porozumienie strony osi¹gnê³y tak¿e w kwestii instytucji, które zapewni¹
wdro¿enie w ¿ycie umowy po jej ratyfikacji. Na przyk³ad strony dosz³y do porozumienia, ¿e w przypadkach podejmowania decyzji w kwestiach zaznaczonych w Umowie
dane decyzje powinny byæ zatwierdzone przez Komisjê sk³adaj¹c¹ siê z przedstawicieli Ukrainy oraz UE. Wydaje siê oczywistym, i¿ kwestie w których wspólna Komisja bêdzie mog³a podejmowaæ takie decyzje, bêd¹ ustalane dopiero pod koniec procesu
negocjacyjnego4.
W kwestiach dialogu politycznego oraz polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa
strony dosz³y do porozumienia, i¿ podstawowe cele danej Umowy powinny zawieraæ
polityczne zbli¿enie, miêdzynarodowe bezpieczeñstwo oraz rozwi¹zanie kryzysów,
wspólne wysi³ki dla zabezpieczenia pokoju, bezpieczeñstwa oraz stabilnoœci na kontynencie europejskim, szacunek do zasad demokratycznych, rz¹dy prawa, przestrzeganie
praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci oraz rozwój dialogu i wspó³pracy w kwestiach bezpieczeñstwa i obrony. Na póŸniejszym etapie negocjacji zostanie ustalone
w jaki sposób lepiej przedstawiæ ukraiñsk¹ propozycjê odnoœnie nawi¹zywania do
kwestii suwerennoœci, niepodzielnoœci terytorialnej oraz nienaruszalnoœci granicy.
Tekst umowy zawiera kwestie kluczowe dla przybli¿enia Ukrainy do standardów europejskich, a mianowicie: reformê wewnêtrzn¹, stabilnoœæ regionaln¹, zapobieganie
konfliktom, uregulowanie kryzysów, mo¿liw¹ wspó³pracê wojskowo-techniczn¹, nierozprzestrzenianie broni masowego ra¿enia, rozbrojenie i kontrolê nad broni¹, walkê
z terroryzmem oraz ramy dla prowadzenia dialogu politycznego. Chocia¿ wiêksza
czêœæ tekstu tego rozdzia³u jest ju¿ uzgodniona, wci¹¿ pozostaj¹ niektóre zagadnienia,
które bêd¹ rozpatrywane dopiero na póŸniejszych etapach negocjacji.
Podczas negocjacji nad drug¹ grup¹ zagadnieñ, która obejmuje kwestie ustawodawstwa, wolnoœci oraz bezpieczeñstwa stronom prawie uda³o siê sfinalizowaæ negocjacje
nad tym rozdzia³em Umowy. Drugi rozdzia³ obejmuje swoim zasiêgiem zwierzchnictwo prawa, ochronê praw cz³owieka, ochronê danych osobowych, wspó³pracê w kwestiach migracji, azylu oraz kontrolê granic, przep³yw osób, pranie pieniêdzy oraz
finansowanie terroryzmu, wspó³pracê odnoœnie przemytu narkotyków, walkê ze zorganizowan¹ przestêpczoœci¹, walkê z terroryzmem oraz wspó³pracê ustawodawcz¹.
stronê 25.09.2009 r.: http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/political_relations/index_uk.htm.
3
Ñï³ëüíèé çâ³ò ïðî ïðîãðåñ ó ïåðåãîâîðàõ ñòîñîâíî íîâî¿ ïîñèëåíî¿ óãîäè ì³æ Óêðà¿íîþ
òà ªÑ, Ì³í³ñòåðñòâî Çàêîðäîííèõ Ñïðàâ Óêðà¿íè [online], wejœcie na stronê 25.09.2009 r.:
http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/19158.htm.
4
2nd Joint Progress Report. Negotiations on the EU – Ukraine Association Agreement, op. cit,
http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/political_relations/index_uk.htm.
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Postêp w negocjacjach w sprawie treœci tego rozdzia³u Umowy mo¿na okreœliæ jako
progresywny, aczkolwiek niektóre kwestie jeszcze zosta³y otwarte do dalszego przedyskutowania, jak na przyk³ad: problem nielegalnego zatrudnienia, przep³yw osób.
Ukraiñska strona zaznaczy³a wa¿noœæ modyfikacji Planu Dzia³añ Ukraina–EU,
który zosta³ przyjêty 18 czerwca 2007 roku, w sferze prawa, wolnoœci i bezpieczeñstwa
w celu „prawid³owego odzwierciedlenia w Nowej Umowie Stowarzyszeniowej dynamiki wspó³pracy miêdzy Ukrain¹ i UE”5. Ponadto Ukraina zaakcentowa³a swoj¹ chêæ
zamieszczenia w tekœcie Nowej Umowy paragrafów, które omawia³yby wprowadzenie
wzajemnego re¿imu bezwizowego miêdzy Ukrain¹ a UE, wprowadzenie skutecznych
mechanizmów wspó³pracy przygranicznej oraz protoko³u wspó³pracy s¹dowej w sprawach cywilnych. Ze wzglêdu na wyra¿enie przez UE wyraŸnych zastrze¿eñ wobec zaproponowanych zagadnieñ, te i inne kwestie bêd¹ poruszane w nastêpnych rundach
negocjacji.
W grupie prowadz¹cej negocjacje z zagadnieñ wspó³pracy ekonomicznej i sektorowej 19 zagadnieñ z 26 mog¹ byæ uznane za uzgodnione, jak m.in.: prawo korporacyjne,
sport, turystyka, zarz¹dzanie œrodkami publicznymi, energetyka ³¹cznie z energetyk¹
j¹drow¹, ochrona œrodowiska, wspó³praca transgraniczna i regionalna, edukacja, wychowanie i m³odzie¿, kultura, rozwój naukowo-technologiczny, wspó³praca makroekonomiczna, wspó³praca socjalna, polityka przemys³owa oraz polityka przedsiêbiorczoœci,
rolnictwo, komunikacja, polityka audiowizualna i inne. Na póŸniejszych etapach negocjacje bêd¹ kontynuowane w dziedzinie podatków, statystyki, ochrony praw konsumentów,
spo³eczeñstwa informacyjnego. Podczas pierwszych rund negocjacji uda³o osi¹gn¹æ istotne porozumienie odnoœnie celów i elementów wspó³pracy w danych sferach.
Spotkania maj¹ce na celu omówienie zasad funkcjonowania strefy wolnego handlu
mia³y miejsce osiem razy od momentu pierwszych negocjacji w lutym 2008 roku.
Ostatnia runda odby³a siê 5–9 paŸdziernika 2009 r. w Brukseli. Podczas spotkania obie
strony podkreœli³y konstruktywny charakter rokowañ, który pozwoli³ na osi¹gniêcie
postêpu w niektórych rozdzia³ach potencjalnej umowy. Ukraina o kolejny krok zbli¿y³a
siê do stworzenia strefy wolnego handlu, która otworzy nowe mo¿liwoœci dla handlu i inwestycji oraz bêdzie sprzyja³a zbli¿eniu gospodarki ukraiñskiej do standardów UE.
Robocze grupy zajmuj¹ce siê takimi kwestiami, jak sprzyjanie celnej i handlowej
wspó³pracy oraz ochrona w³asnoœci intelektualnej, osi¹gnê³y znacz¹cy postêp w negocjacjach, co w bli¿szym czasie doprowadzi do zakoñczenia negocjacji nad tym rozdzia³em umowy. Podczas tej rundy negocjacji jednym z najwa¿niejszych pytañ na
porz¹dku dziennym znowu by³a liberalizacja taryf. Obie strony przedstawi³y swoje pozycje oraz potwierdzi³y gotowoœæ do kolejnej rundy negocjacji, która by³a zaplanowana na 7–11 grudnia 2009 r. w Kijowie. Uczestnicy negocjacji równie¿ zwrócili uwagê
na takie pytania, jak polepszenie transparentnoœci, polityce konkurencyjnej oraz pracowali nad stworzeniem nowych, ulepszonych mo¿liwoœci dla handlu us³ugami oraz
inwestycji6.
Ñï³ëüíèé çâ³ò ïðî ïðîãðåñ ó ïåðåãîâîðàõ ñòîñîâíî íîâî¿ ïîñèëåíî¿ óãîäè ì³æ Óêðà¿íîþ
òà ªÑ, op. cit., http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/19158.htm.
6
5–9 æîâòíÿ â Áðþññåë³ ì³æ äåëåãàö³ÿìè ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ òà Óêðà¿íè â³äáóâñÿ 8-èé
ðàóíä ïåðåãîâîð³â ùîäî ñòâîðåííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ (ÇÂÒ) ì³æ ªÑ òà Óêðà¿íîþ, Ïðå5
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Podpisanie przez Ukrainê Umowy o strefie wolnego handlu z Uni¹ Europejsk¹ ma
ogromne znaczenia dla rozwoju ukraiñskiej gospodarki. Jako jeden z najwiêkszych
rynków œwiata UE proponuje Ukrainie perspektywê uczestnictwa w swojej gospodarce
poprzez liberalizacjê handlu. Strefa wolnego handlu bêdzie sprzyja³a gospodarczemu
zbli¿eniu Ukrainy i Unii Europejskiej oraz modernizacji bran¿y gospodarki narodowej
i dokonaniu wewn¹trzpañstwowych reform.
Mówi¹c o stanowisku Unii Europejskiej odnoœnie aspiracji Ukrainy zostania pe³noprawnym cz³onkiem Wspólnoty nale¿y odnotowaæ ostro¿noœæ w podejmowaniu konkretnych decyzji, a czasami nawet pewien sceptycyzm. Mimo presji strony ukraiñskiej
UE stara siê unikaæ konkretnych deklaracji dotycz¹cych cz³onkostwa Ukrainy we
Wspólnotach, ale jednoczeœnie ci¹gle stwarza iluzje niezbêdne dla utrzymania na
Ukrainie zainteresowania pod¹¿ania w tym kierunku. Unia Europejska jest przede
wszystkim zainteresowana tym, ¿eby pañstwa, z którymi ma wspólne granice, cechowa³a stabilnoœæ i zamo¿noœæ. Dlatego Ukraina zosta³a objêta Europejsk¹ Polityk¹
S¹siedztwa, która jednak nie posiada ¿adnego zapisu o mo¿liwoœci cz³onkostwa pañstw,
do których dana inicjatywa jest skierowana. Czy w Nowej Umowie Stowarzyszeniowej
znajdzie siê zapis o cz³onkostwie w Nowej Umowie Stowarzyszeniowej zale¿eæ bêdzie
w du¿ym stopniu od samej Ukrainy.
¯eby kandydatura Ukrainy zosta³a rozpatrzona przez UE pod k¹tem nadania jej
cz³onkostwa we Wspólnocie, Ukraina musi spe³niaæ wymagania UE, które wi¹¿¹ siê
z d³ugim szeregiem reform przede wszystkim w ustawodawstwie pañstwowym. Z kolei
dokonanie zmian na p³aszczyŸnie ustawodawczej wymaga nienagannej pracy Parlamentu, dobrze zorganizowanej wspó³pracy miêdzy w³adz¹ ustawodawcz¹ a wykonawcz¹.
Niestety panuj¹cy od d³u¿szego czasu na Ukrainie kryzys polityczny uniemo¿liwia dokonanie szybkich i istotnych zmian w celu przybli¿enia Ukrainy do standardów europejskich. Sytuacja na Ukrainie równie¿ siê komplikuje z uwagi na kryzys gospodarczy
w pañstwie, który jest konsekwencj¹ œwiatowego kryzysu finansowego7.
Mimo ¿e wielu z zaplanowanych zmian nie zosta³o dokonanych Unia Europejska na
ostatnim posiedzeniu Rady Wspó³pracy UE–Ukraina 17 czerwca 2009 r. odnotowa³a
postêp w relacjach miêdzy UE a Ukrain¹. Rada Wspó³pracy podkreœli³a równie¿ znaczny postêp w negocjacjach odnoœnie Nowej Umowy Stowarzyszeniowej miêdzy UE
a Ukrain¹. Unia Europejska zachêca Ukrainê do kontynuowania prób stabilizacji sytuacji gospodarczej i finansowej w pañstwie przy wspó³pracy z MWF oraz innymi miêdzynarodowymi instytucjami finansowymi. Podczas spotkania zosta³a po raz kolejny
podkreœlona nadzwyczajna wa¿noœæ przeprowadzenia reformy konstytucyjnej przy
wykorzystaniu wskazówek Komisji Wenecjañskiej8.

äñòàâíèöòâî ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ â Óêðà¿í³ [online], wejœcie na stronê 9.10.2009 r.: http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/political_relations/index_uk.htm.
7
Postêp w dokonaniu zmian na Ukrainie w celu przybli¿enia pañstwa do standardów Unii Europejskiej zosta³ szczegó³owo opisany w Raporcie Komisji Europejskiej na temat Wdra¿ania Europejskiej Polityki S¹siedztwa na Ukrainie w 2008 r. z 23 kwietnia 2009 r. oraz we wspólnym Raporcie na
temat realizacji Planu Dzia³añ Ukraina–UE z marca 2008 r.
8
EU-Ukraine Cooperation Council, Thirteenth Meeting, Luxembourge, 16 june 2009, EU Press
Release: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/108533.pdf.
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Ze wzglêdu na przysz³e wybory Prezydenta Ukrainy, które bêd¹ mia³y miejsce
w styczniu 2010 r., UE zaznaczy³a, i¿ Ukraina powinna zadbaæ o zachowanie reputacji
pañstwa przeprowadzaj¹cego wybory w sposób demokratyczny wed³ug standardów
miêdzynarodowych. Nie ma nic dziwnego w tym, i¿ styczniowe wybory prezydenckie
budz¹ w Unii Europejskiej wielkie zainteresowanie. W zale¿noœci od tego, kto obejmie
stanowisko g³owy pañstwa, bêdzie wiadomo, w jakim kierunku bêdzie pod¹¿a³a
Ukraina w swojej polityce zagranicznej w ci¹gu najbli¿szych piêciu lat, a mo¿e to byæ
kierunek pro-europejski, pro-rosyjski lub wielowektorowoœæ. Od wyboru priorytetów
wspó³pracy zagranicznej bêdzie bezpoœrednio zale¿a³ rozwój relacji miêdzy Kijowem
a Bruksel¹.

