TTIP- Czy stanowisko PiS różni się od PO?
czwartek, 9 lipca 2015, Krzysztof Puzyna

W dniu 8 lipca 2015
Parlament Europejski
poparł w rezolucji A80175/2015 wyniki
negocjacji o "wolnym
handlu" Europy z USATTIP, prowadzonej z
ramienia Europy przez
Komisję Europejską, na
czele z jej
przewodniczącym JeanClaude Juncker.
Napisane częściowo na podstawie przemówienia z 8 lipca2015 roku posłanki do
Parlamentu Europejskiego VIII kadencji Tiziany Beghin (Włochy).

Komisja Europejska (KE) wspólnie z rządem amerykańskim pracuje nad
największym zamachem na europejskie standardy, bezpieczeństwo i zdrowie
obywateli Europy.
Chodzi o największe oszustwo od czasów zakończenia drugiej wojny
światowej. Powstaje pytanie, dlaczego KE chce koniecznie podpisać TTIP?
Wszystkie rzeczywiście niezależne w tym temacie badania pokazują, że
Europejczycy, nawet ci z Niemiec i Francji staną się przez tę umowę biedniejsi, ze
stratami na rok i gospodarstwo do 5000 Euro. Będą mieli mniej praw, nastąpią
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zwolnienia z pracy w ilości ponad miliona osób, zdrowotność spadnie, gdyż
zalegalizują mięso z hormonami oraz mięso z klonów.
Będzie też mniej bezpieczeństwa, gdyż Euro zostanie podłączony pod
amerykańską blokadę systemu rosyjsko-chińskiego BRICKS.
Zamiast o kreowanie świata współpracy, chodzi o odnowę świata zimnej wojny z
lat 50-tych XX wieku, w obszarach polityki, ekonomii i handlu.
Przedstawiciele USA utrzymują, że aby podkręcić inwestycje, potrzeba
prywatnego sądownictwa dla inwestorów- ISDS, tylko, że to nie jest prawdą.
Amerykańskie inwestycje w Europie wynoszą już teraz 3 biliony Euro (3000
miliardów Euro) i to bez ISDS. W krajach, w których wprowadzono prywatny
arbitraż korporacji adwokackich, nastąpił wzrost odszkodowań o 30 miliardów
Euro, ze stale rosnącą tendencją. Jak można, więc utrzymywać, że dojdzie do
wzrostu gospodarczego w Europie, jeżeli wg licznych badań nastąpi załamanie
eksportów z Europy o przynajmniej 2 % i odpowiedni spadek produktu krajowego
brutto, PKB.
Jak można, więc utrzymywać, że my nie zmienimy naszych norm, jeżeli UE, aby
ułatwić wprowadzenie TTIP, zniosła zakaz konserwacji mięsa wołowego kwasem
mlecznym i do tego bez obowiązku informowania klienta. Jeżeli TTIP nie zagraża
bezpieczeństwu produktów europejskich to, dlaczego KE właśnie wycofała
propozycje identyfikacji substancji zaburzających gospodarkę hormonalną,
pomimo jednoznacznych wypowiedzi ekspertów na konferencji "Endocrine
disruptors: criteria for identification and related impacts"? – Którą zresztą sama
zorganizowała!
Najbardziej prawdopodobną odpowiedzią jest, że odpowiedni zakaz Endocrine
Disruptors w produktach spożywczych zablokowałby wwóz 40 procent
amerykańskich produktów do Europy! Komisja Europejska nie chciała do tego
dopuścić. Widać, że dla niej, dla Junckera ważniejszy jest ich rozkazodawca z
ambasady USA niż zdrowie obywateli Unii Europejskiej! KE sprzedała zdrowie
obywateli Europy w imieniu "wolnego handlu".
Jak można wierzyć TTIP, jeżeli w Europie mamy 143 tysiące kontroli związków
chemicznych w porównaniu z rynkiem, w którym kontrolowanym jest tylko sześć
związków?
Jak mogą polscy eksperci utrzymywać, że TTIP pomoże małym i średnim firmom,
jeżeli one w większości eksportują wewnątrz Europy, a wzmocnienie handlu z
USA zahamuje rozwój handlu wewnętrznego UE. Chodzi, więc o stworzenie
idealnego rynku zbytu dla korporacji amerykańskich o zawartości 800 milionów
konsumentów bez praw, bez ochrony, bez bezpieczeństwa.
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Komisja Europejska miała czuwać nad dobrobytem obywateli UE i ich chronić,
faktycznie stała się lobby interesów amerykańskich korporacji i banków
inwestycyjnych.
Czego zresztą po Junckrze ułatwiającym jako premier Luxemburga, korporacjom
manipulacje podatkowe, można było się spodziewać - przypominam Luxleax.
Także przewodniczący parlamentu UE Martin Schulz tak zorganizował
głosowanie w parlamencie, by przeszła wersja z ISDS. Jak tu można mówić, że te
instytucje Europejskie jak KE, czy PE pilnują interesów Europy?, - to czysta farsa.
Trzeba jak najszybciej uciekać z Unii! Krótka droga z Unii prowadzi przez
referendum. Zagłosuje 15 milionów Polaków za wyjściem to jesteśmy wolni i
decydujemy sami i bez długów w ustroju Demokracji Kulistej, w której każdy
ma władzę i zyski. http://www.petycjeonline.com/akt
Jak większość doświadczyła, polskie rządy od 1989 to reżimy, fałszujące
wybory, wybierające same siebie. Dlatego to nie są i nie byli polscy
reprezentanci Polski, tylko jakieś tam marionetki żydowskich banków. Niech oni
sami spłacają, to co pożyczyli pod pretekstem, że zostali wybrani- ale
nielegalnie!
My Polacy nie płacimy za oszustów, którzy nas sprzedali, bez naszej zgody.
Podpisz pokojową petycję do Narodu Polskiego. Gdy znajdzie się 15
milionów zdecydowanych, to każdy z nich będzie miał perspektywę i środki dla
siebie i swojej rodziny. Tak nam dopomóż Bóg.
A jak głosowali w temacie TTIP, europosłowie z PiS-u, stale się
wywyższający ponad tych z Platformy- jakoby zorganizowanej z samych złodziei,
oszustów, kolaborantów, sprzedawczyków-, czyli tych najgorszych Polaków, za
wyjątkiem bohaterki narodowej Pani Premier Ewy Kopacz, potwierdzającej
zresztą regułę?
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Poniżej analiza głosowania europosłów z PiS-u, rezolucji parlamentu UE
o TTIP z 8 lipca 2015 r.
Z niej wynika, że Polacy nic dobrego po wybrańcach PiS-u się nie mogą
spodziewać. Oni wszyscy głosowali jak ich Niemiec, Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego Martin Schulz przymusił. Wszyscy głosowali za amerykańskimi
(żydowskimi) sądami ISDS!
Niektórzy z nich skompromitowali się podpisując listy obecności, zagarniając
dniówki sesji plenarnej, bez pracy-, czyli pokazali zwykłe złodziejstwo, patrz
dokumentację poniżej.

Uwzględniłem
Załącznik do protokołu: "Wyniki głosowań imiennych"
P8_PV(2015)07-08(RCV)_XC.doc z 08/07/2015, PE 564.811
Oraz listę obecności z 8 lipca 2015 r
W protokole posiedzenia z środy, 8 lipca 2015 г.
P8_PV-PROV(2015)07-08 WYDANIE TYMCZASOWE PE 564.811

PiS
Za prywatnymi sądami ISDS z PiS głosowali
K. Puzyna, 9 lipca 2015
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CZARNECKI, FOTYGA, GOSIEWSKA, GRÓBARCZYK, JACKIEWICZ,
KARSKI, KUŹMIUK, LEGUTKO, PIECHA, PORĘBA, UJAZDOWSKI,
WIŚNIEWSKA, WOJCIECHOWSKI, ZŁOTOWSKI
Wstrzymał się
Były członek PiS, ale żyjący głównie w Niemczech Zdzisław
KRASNODĘBSKI
Nieobecny
Stanisław OŻÓG
Na liście obecności są, ale nie ma ich na liście głosowań sesji
plenarnej PE w dniu 8 lipca 2015. Czyżby podpisali rano listę,
skasowali dniówki i wyjechali sobie na przedłużony weekend?
Ci EU-reprezentaci, dzięki listom PiS-u to:

Edward CZESAK

Marek Józef GRÓBARCZYK

Załączniki
1. Protokół, wyniki głosowań imiennych z 8 lipca 2015
2. Lista obecności posiedzeń z 8 lipca 2015

K. Puzyna, 9 lipca 2015

TTIP- Czy stanowisko PiS różni się od PO?

Str. 5 / 5



$%HUQG/DQJH5pVROXWLRQ









$/'(


(&5


()''

1,

33(


6 '


$OL$XãWUHYLþLXVYDQ%DDOHQ%HDUGHU%LOEDR%DUDQGLFD&DOYHW&KDPERQ&KDUDQ]RYi'H%DFNHU'HSUH]'LDFRQX
'ODEDMRYi )DULD )HGHUOH\ *HUEUDQG\ *LUDXWD 9LGDO *RHUHQV *RXODUG *XRJD +XLWHPD +\XVPHQRYD LQ W 9HOG
-llWWHHQPlNL -DNRYþLü -HåHN .DOODV .\XFK\XN /DPEVGRUII 0DULQKR H 3LQWR 0DXUD %DUDQGLDUiQ 0D]XURQLV
0HLVVQHU0LFKHO0LKD\ORYDYDQ0LOWHQEXUJ0OLQDU0OOHU1DUW1LFRODLYDQ1LHXZHQKXL]HQ3DHW3DXOVHQ3HWHUVHQ
5DGRã 5LHV 5RKGH 6FKDDNH7DNNXOD7HOLþND7KHXUHU 7RRP7RUYDOGV7UHPRVD L %DOFHOOV 9l\U\QHQ9HUKRIVWDGW
:HEHU5HQDWH:LNVWU|P
$VKZRUWK %HOGHU &DPSEHOO %DQQHUPDQ &]DUQHFNL &]HVDN YDQ 'DOHQ 'DOWRQ 'HPHVPDHNHU 'HYD 'RKUPDQQ
'XQFDQ )LWWR )RUG )RVWHU )RW\JD )R[ *LUOLQJ *RVLHZVND +DOODDKR +HQNHO -DFNLHZLF] -XUHN .DULP .DUOVVRQ
.DUVNL .LUNKRSH .|OPHO .XĨPLXN /HJXWNR /HZHU /RRQHV /XFNH 0F&ODUNLQ 0F,QW\UH 0HVVHUVFKPLGW 1LFKROVRQ
2ĪyJ 3LHFKD 3LRWURZVNL 3RUĊED 5XRKRQHQ/HUQHU 6HUQDJLRWWR âNULSHN 6WDUEDWW\ 6WHYHQV 6XOtN 6ZLQEXUQH
7DQQRFN 7RPDãHYVNL 7RPDãLü 7RãHQRYVNê 7UHEHVLXV 8MD]GRZVNL 9DQ %RVVX\W 9DQ 2UGHQ 9LVWLVHQ :LĞQLHZVND
:RMFLHFKRZVNL=DKUDGLO=ƯOHäLWĖDQVNi=áRWRZVNL
/XQGJUHQ:LQEHUJ
/ySH]$JXLODU
$GDNWXVVRQ $OOLRW0DULH $\XVR %DFK %HFNHU %HOHW %HQGWVHQ %RFVNRU %|JH %RJRYLþ %RQL %URN %XGD %XúRL
%X]HN&DGHFYDQGH&DPS&DVD&DVSDU\GHO&DVWLOOR9HUD&HVD&KULVWRIRURX&LFX&LULR&OXQH&RHOKR&ROOLQ
/DQJHQ &RPL &RPRGLQL &DFKLD &RUD]]D %LOGW 'DQMHDQ 'DQWLQ 'DWL 'HODKD\H 'HOL 'H 'tD] GH 0HUD *DUFtD
&RQVXHJUD 'RUIPDQQ (KOHU (UGĘV (VWDUjV )HUUDJXW )HUEHU )HUQDQGHV )LVDV $\[HOj )MHOOQHU )ORUHQ] *DEULHO
*DKOHU*iO*iOO3HOF]*DPE~V*DUGLQL*LHVHNH*RQ]iOH]3RQVGH*UDQGHV3DVFXDO*UlOH*URVVHWrWH*U]\E
*\UN +D\HV +HWPDQ +RKOPHLHU +|NPDUN +|OYpQ\L +RUWHIHX[ +EQHU ,WXUJDL] -DKU -D]áRZLHFND -LPpQH]
%HFHUULO %DUULR -RXODXG -XYLQ .DOQLHWH .DUDV .DULƼã .HODP .HOO\ .RFK .yVD .|VWLQJHU .RYDWFKHY .R]áRZVND
5DMHZLF].XGU\FND.XKQ.XNDQ.\UWVRV/DPDVVRXUH/DQGVEHUJLVGH/DQJH/DQJHQ/D9LD/DYULOOHX[/H*ULS
/HQDHUV /HZDQGRZVNL /LHVH /LQV /RSH )RQWDJQp /ySH],VW~UL] :KLWH àXNDFLMHZVND 0F$OOLVWHU 0F*XLQQHVV
0DFRYHL0DOHWLü0DOLQRY0ăQHVFX0DQQ0DULQHVFX0DUWXVFLHOOR0DWHUD0HOR0HWVROD0LOOiQ0RQ0RQWHLURGH
$JXLDU 0RUDQR 0RULQ&KDUWLHU 0XUHúDQ 0XVHOLHU 1DJ\ 1LHEOHU 1LHGHUPD\HU YDQ 1LVWHOURRLM 1RYDNRY 2OEU\FKW
3DEULNV 3DWULFLHOOR 3DXQRYD 3HWHUOH 3HWLU 3LHSHU 3LHWLNlLQHQ 3LWHUD 3OHQNRYLü 3OXUD 3RJOLHVH 3ROþiN 3RQJD
3RVStãLO3UHGD3URXVW4XLVWKRXGW5RZRKO 5DGHY 5HGLQJ5HXO 5LEHLUR5RVDWL5XDV5ELJ6DwIL6DOLQL6DQGHU
6DUYDPDD 6DU\XV]:ROVNL 6DXGDUJDV 6FKPLGW 6FK|SIOLQ 6FKUHLMHU3LHULN 6FKXO]H 6FKZDE 6LHNLHUVNL 6yJRU
âRMGURYi 6RPPHU 6S\UDNL âWHIDQHF âWČWLQD 6WLHU 6WRORMDQ âXLFD âXOLQ 6YRERGD 6]iMHU 6]HMQIHOG 7DMDQL 7KXQ
XQG+RKHQVWHLQ7ĘNpV7RPFğXUFDQX8QJXUHDQX8UXWFKHY9DOFiUFHO6LVR9ăOHDQ9DQGHQNHQGHODHUH9LUNNXQHQ
9RVV 9R]HPEHUJ :DáĊVD :HEHU 0DQIUHG :HQWD :LHODQG :LQNOHU +HUPDQQ :LQNOHU ,XOLX =DJRUDNLV =DOED
%LGHJDLQ=GHFKRYVNê=GURMHZVNL=HOOHU=YHU=ZLHIND
$JXLOHUD*DUFtD$VVLV$\DOD6HQGHU%DOþ\WLV%HQLIHL%HWWLQL%ODQFR/ySH]%OLQNHYLþLǌWơ%RQDIq%RU]DQ%RúWLQDUX
%UHVVR %XOOPDQQ &DEH]yQ 5XL] &DSXWR &KLQQLFL &KULVWHQVHQ &RVWD &R]]ROLQR &ULVWHD 'DOOL 'ăQFLOă 'DQWL 'H
&DVWUR 'H 0RQWH 'UăJKLFL )HUQiQGH] )HUUHLUD (OLVD )ODãtNRYi %HĖRYi )OHFNHQVWHLQ )UXQ]XOLFă *DUFtD 3pUH]
*DUGLD]DEDO 5XELDO *DVEDUUD *HEKDUGW *HLHU *HQWLOH *HULQJHU GH 2HGHQEHUJ *LXIIULGD *RPHV *UDSLQL *URRWH
*XDOWLHUL *XHUUHUR 6DORP *XWHODQG *XWLpUUH] 3ULHWR +RIIPDQQ ,YDQ -DDNRQVDDUL -iXUHJXL $WRQGR .DLOL
.DPPHUHYHUW .DXIPDQQ .RIRG .UHKO .XPSXOD1DWUL .\HQJH .\UNRV /DQJH /DXULVWLQ /HLQHQ /LHW] /ySH]
/XGYLJVVRQ 0DĖND 0DUWLQ 'DYLG 0DYULGHV 0HOLRU 0L]]L 0ROQiU 0RUJDQR 0RVFD 1HJUHVFX 1HXVHU 1LFD
1LHGHUPOOHU 1LOVVRQ 3DROXFFL 3DSDGDNLV 'HPHWULV 3DúFX 3DYHO 3LFXOD 3LWWHOOD 3RF 3RFKH 5RGULJXHV /LOLDQD
5RGULJXHV 0DULD -RmR 5RGUtJXH]3LxHUR )HUQiQGH] 5RGXVW 6DQW 6kUEX 6DVVROL 6FKDOGHPRVH 6FKXO] 6FKXVWHU
6HKQDORYi6HUUmR6DQWRV6LOYD3HUHLUD6LPRQ3HWHU6LSSHO6WDQLVKHY6WHLQUXFN6]DQ\L7ăQăVHVFX7DSDUGHO7RLD
8MKHO\L8OYVNRJ9DOHQFLDQRYRQ:HL]VlFNHU:HUQHU:HVWSKDO=DOD=DQRQDWR=RIIROL=RUULQKR






$/'(

(&5

()''

(1)


$UWKXLV
0DULDV3UHW]HOOYRQ6WRUFK
$GLQROIL$IIURQWH$JHD$JQHZ$LXWR$NHU$UQRWW%DWWHQ%HJKLQ%HUJHURQ%RUUHOOL&DUYHU&DVWDOGR&REXUQ&ROOLQV
&RUUDR ' $PDWR 7KH (DUO RI  'DUWPRXWK (YL )DUDJH )HUUDUD )LQFK *LOO 1DWKDQ +RRNHP ,ZDV]NLHZLF] -DPHV
0DFK0RL1XWWDOO2 )O\QQ3DUNHU3HGLFLQL5HLG7DPEXUUDQR9DOOL:RROIH=DQQL=XOOR
$OLRW$UQDXWX%D\%LOGH%L]]RWWR%RUJKH]LR%RXWRQQHW%ULRLV%XRQDQQR&KDXSUDGH' 2UQDQR)HUUDQG)RQWDQD
*RGG\Q -DONK.DSSHO/HEUHWRQ/H3HQ 0DULQH/RLVHDX 0DUWLQ'RPLQLTXH0DUXVLN 0D\HU 0pOLQ 0RQRW0RQWHO

3B39   5&9 B;&GRF



3(

2EHUPD\U3KLOLSSRW6DOYLQL6FKDIIKDXVHU7URV]F]\QVNL9LOLPVN\ĩyáWHN

*8(1*/ $OELRO*X]PiQ$QGHUVRQ0DUWLQD%M|UN%R\ODQ&DUWK\&KU\VRJRQRV&RXVR3HUPX\'H0DVL(FN(UQVW)HUUHLUD
-RmR )ODQDJDQ )RUHQ]D *OH]RV *RQ]iOH] 3HxDV +DGMLJHRUJLRX +lQGHO +D]HNDPS ,JOHVLDV GH -RQJ -XDULVWL
$EDXQ] .DUL .RQHþQi.RXORJORX .XQHYD .\OO|QHQ /H +\DULF /ySH] %HUPHMR /|VLQJ 0DOWHVH 0DãWiOND 0DWLDV
0pOHQFKRQ 0LFKHOV 0LQHXU 2PDUMHH 3DSDGLPRXOLV 5DQVGRUI 6DNRUDID 6iQFKH] &DOGHQWH\ 6FKRO] 6HQUD
5RGUtJXH]6SLQHOOL6\OLNLRWLV7RUUHV0DUWtQH]8UEiQ&UHVSR9DOOLQD9HUJLDW=LPPHU

1,
%DOF]y (SLWLGHLRV )RXQWRXOLV *ROOQLVFK .RUZLQ0LNNH /H 3HQ -HDQ0DULH 0RUYDL 3DSDGDNLV .RQVWDQWLQRV
6RQQHERUQ6\QDGLQRV9RLJW=DULDQRSRXORV

33(
$ULPRQW5ROLQ

6 '
$QGHUVRQ /XF\ $QGULHX $UHQD %DODV %D\HW %HUqV %UDQQHQ %ULDQR &KLOGHUV &RIIHUDWL &RUEHWW 'DQFH 'HQDQRW
'RGGV$QQHOLHVH(UWXJ)UHXQG*ULIILQ*XLOODXPH+RQH\EDOO+RZLWW,RWRYD-RQJHULXV.DGHQEDFK.HOOHU-DQ.KDQ
.LUWRQ'DUOLQJ .|VWHU 0F$YDQ 0DPLNLQV 0DQVFRXU 0DUWLQ (GRXDUG 0DXUHO 0RUDHV 1HNRY 1RLFKO 3DQ]HUL
3DUJQHDX[ 3HLOORQ 3LUL 3LULQVNL 3RVW 5HJQHU 5HYDXOW ' $OORQQHV %RQQHIR\ 5R]LqUH 6FKOHLQ 6LPRQ 6L{Q 6WLKOHU
7DQJ7DUDEHOOD7KRPDV9DQ%UHPSW9DXJKDQ9LRWWL:DUG:HLGHQKRO]HU:LOOPRWW

9HUWV$/( $QGHUVVRQ $XNHQ %RYp %XFKQHU %WLNRIHU &UDPHU 'HOOL 'XUDQG (LFNKRXW (QJVWU|P (ULNVVRQ (YDQV *LHJROG
+DUPV+lXVOLQJ+DXWDOD+HXEXFK+XGJKWRQ-DGRW-iYRU-RO\.HOOHU6ND/DPEHUW/RFKELKOHU/XQDFHN0DUDJDOO
0HV]HULFV5HGD5HLPRQ5HLQWNH5LYDVL5RSơ6DUJHQWLQL6FRWW&DWR6HEDVWLjâNUOHF6PLWKâROWHV6WDHV7DUDQG
7D\ORU7HUULFDEUDV7USHO7XUPHV8UWDVXQ9DOHUR9DQDäGDQRND





$/'(


%HFHUUD %DVWHUUHFKHD &DYDGD GH 6DUQH] *ULHVEHFN *ULJXOH +DUNLQ 3DJD]DXUWXQG~D 5XL] 5LTXHW 5RFKHIRUW
8VSDVNLFK9DMJO


(&5
%DUHNRY']KDPED]NL*HULFNH+DQQDQ.UDVQRGĊEVNL

()''
+HOPHU

(1)
$QQHPDQV

*8(1*/ 9LHJDV

1,
'RGGV'LDQH

33(
&ViN\0LNROiãLN=iERUVNi

6 '
$QGURXODNLV'HOYDX[)DMRQ*LHUHN+HGK/LEHUDG]NLà\EDFND6PRONRYi=HPNH

ɉɈɉɊȺȼɄɂȼɉɈȾȺȾȿɇɂɌȿȽɅȺɋɈȼȿɂɇȺɆȿɊȿɇɂəɁȺȽɅȺɋɍȼȺɇȿ&255(&&,21(6(,17(1&,21(6'(9272235$9<
+/$629È1Ë$6'ċ/(1Ë2Ò0<6/8+/$629$767(00(5(77(/6(52*,17(17,21(5%(5,&+7,*81*(1'(6
67,009(5+$/7(1681'%($%6,&+7,*7(667,009(5+$/7(1+bb/(786(3$5$1'86('-$+bb/(786.$9$7686('
ǻǿȅȇĬȍȈǼǿȈȀǹǿȆȇȅĬǼȈǼǿȈȌǾĭȅȊ&255(&7,21672927(6$1'927,1*,17(17,216&255(&7,216(7,17(17,216'(
927(,=0-(1('$1,+*/$629$,1$0-(5(*/$6$ý$&255(=,21,(,17(1=,21,',9272%$/62-808/$%2-80,8112'20,
%$/627%$/6$9,023$7$,6<0$,,5.(7,1,0$,6=$9$=$72.+(/<(6%Ë7e6(,e66=$9$=È6,6=È1'e.2..255(==-21,-,(78
,17(1=-21,-,(7*ƪ$//9275(&7,),&$7,(667(0*('5$*9225*(120(167(0*('5$*.25(.7<'2*à262:$1,$,
=$0,$5*à262:$1,$&255(&d®(6(,17(1d®(6'(9272&25(&7Ă5,ù,,17(1ğ,,'(927235$9<+/$629$1,$$=È0(5<
35,+/$629$1Ë&($57Ò&+È,1$5$19Ï7$$*86,17,11Ë9Ï7È/$3235$9.,,11$0(5(*/$629$1-$
bb1(67<6.b<77b<7<0,67b-$bb1(67<6$,.(,7$.26.(9$7,/02,78.6(75b77(/6(5$96,.76)g5./$5,1*$57,//$9*,91$
5g67(5



3DXOR5DQJHO



&ODUH0RRG\0LJXHO9LHJDV,QrV&ULVWLQD=XEHU



$QWyQLR0DULQKRH3LQWR

3B39   5&9 B;&GRF



3(



/,67$2%(&12ĝ&,



2EHFQL

$GDNWXVVRQ$GLQROIL$IIURQWH$JHD$JQHZ$JXLOHUD*DUFtD$LXWR$NHU$OELRO*X]PiQ$OL
$OLRW $OOLRW0DULH $QGHUVRQ /XF\ $QGHUVRQ 0DUWLQD $QGHUVVRQ $QGULHX $QGURXODNLV
$QQHPDQV $UHQD $ULPRQW $UQDXWX $UQRWW $UWKXLV $VKZRUWK $VVLV $WNLQVRQ $XNHQ
$XãWUHYLþLXV $\DOD 6HQGHU $\XVR YDQ %DDOHQ %DFK %DODV %DOþ\WLV %DOF]y %DO] %DUHNRY
%DWWHQ %D\ %D\HW %HDUGHU %HFHUUD %DVWHUUHFKHD %HFNHU %HJKLQ %HOGHU %HOHW %HQGWVHQ
%HQLIHL %HUqV %HUJHURQ %HWWLQL %LOEDR %DUDQGLFD %LOGH %L]]RWWR %M|UN %ODQFR /ySH]
%OLQNHYLþLǌWơ %RFVNRU %|JH %RJRYLþ %RQDIq %RQL %RUJKH]LR %RUUHOOL %RU]DQ %RúWLQDUX
%RXUV %RXWRQQHW %RYp %R\ODQ %UDQQHQ %UHVVR %ULDQR %ULRLV %XFKQHU %XGD %XOOPDQQ
%XRQDQQR %XúRL %WLNRIHU %X]HN &DEH]yQ 5XL] &DGHF &DOYHW &KDPERQ YDQ GH &DPS
&DPSEHOO%DQQHUPDQ&DSXWR&DUWK\&DUYHU&DVD&DVSDU\&DVWDOGRGHO&DVWLOOR9HUD&DYDGD
&HVD &KDUDQ]RYi &KDXSUDGH &KLOGHUV &KLQQLFL &KULVWHQVHQ &KULVWRIRURX &KU\VRJRQRV &LFX
&LULR&OXQH&REXUQ&RHOKR&RIIHUDWL&ROOLQ/DQJHQ&ROOLQV&RPL&RPRGLQL&DFKLD&RUD]]D
%LOGW &RUEHWW &RUUDR &RVWD &RXVR 3HUPX\ &R]]ROLQR &UDPHU &ULVWHD &ViN\ &]DUQHFNL
&]HVDNYDQ'DOHQ'DOOL'DOWRQ' $PDWR'DQFH'ăQFLOă'DQMHDQ'DQWL'DQWLQ 7KH(DUORI 
'DUWPRXWK'DWL'H%DFNHU'H&DVWUR'HODKD\H'HOL'HOOL'HOYDX['H0DVL'HPHVPDHNHU
'H 0RQWH 'HQDQRW 'HSUH] GH 6DUQH] 'H 'HYD 'LDFRQX 'tD] GH 0HUD *DUFtD &RQVXHJUD
'ODEDMRYi 'RGGV $QQHOLHVH 'RGGV 'LDQH 'RKUPDQQ 'RUIPDQQ ' 2UQDQR 'UăJKLFL 'XQFDQ
'XUDQG ']KDPED]NL (FN (KOHU (LFNKRXW (QJHO (QJVWU|P (SLWLGHLRV (UGĘV (ULNVVRQ (UQVW
(UWXJ (VWDUjV )HUUDJXW (WKHULGJH (YDQV (YL )DMRQ )DUDJH )DULD )HGHUOH\ )HUEHU )HUQDQGHV
)HUQiQGH] )HUUDQG )HUUDUD )HUUHLUD (OLVD )HUUHLUD -RmR )LQFK )LVDV $\[HOj )LWWR )MHOOQHU
)ODQDJDQ )ODãtNRYi %HĖRYi )OHFNHQVWHLQ )ORUHQ] )RQWDQD )RUG )RUHQ]D )RVWHU )RW\JD
)RXQWRXOLV )R[ )UHXQG )UXQ]XOLFă *DEULHO *DKOHU *iO *iOO3HOF] *DPE~V *DUFtD 3pUH]
*DUGLD]DEDO5XELDO*DUGLQL*DVEDUUD*HEKDUGW*HLHU*HQWLOH*HUEUDQG\*HULFNH*HULQJHUGH
2HGHQEHUJ *LHJROG *LHUHN *LHVHNH *LOO 1DWKDQ *LOO 1HHQD *LUDXWD 9LGDO *LUOLQJ *LXIIULGD
*RGG\Q *RHUHQV *ROOQLVFK *RPHV *RQ]iOH] 3HxDV *RQ]iOH] 3RQV *RVLHZVND *RXODUG GH
*UDQGHV 3DVFXDO *UDSLQL *UlOH *ULHVEHFN *ULIILQ *ULJXOH *UyEDUF]\N *URRWH *URVVHWrWH
*U]\E *XDOWLHUL *XHUUHUR 6DORP *XLOODXPH *XRJD *XWHODQG *XWLpUUH] 3ULHWR *\UN
+DGMLJHRUJLRX +DOODDKR +lQGHO +DQQDQ +DUNLQ +lXVOLQJ +DXWDOD +D\HV +D]HNDPS +HGK
+HOPHU +HQNHO +HWPDQ +HXEXFK +RIIPDQQ +RKOPHLHU +|NPDUN +|OYpQ\L +RQH\EDOO
+RRNHP+RUWHIHX[+RZLWW+EQHU+XGJKWRQ+XLWHPD+\XVPHQRYD,JOHVLDVLQ W9HOG,RWRYD
,WXUJDL] ,YDQ ,ZDV]NLHZLF] -DDNRQVDDUL -llWWHHQPlNL -DFNLHZLF] -DGRW -DKU -DNRYþLü -DONK
-DPHV -iXUHJXL $WRQGR -iYRU -D]áRZLHFND -HåHN -LPpQH]%HFHUULO %DUULR -RO\ GH -RQJ
-RQJHULXV -RXODXG -XDULVWL $EDXQ] -XUHN -XYLQ .DGHQEDFK .DLOL .DOODV .DOQLHWH
.DPPHUHYHUW.DSSHO.DUDV.DUL.DULP.DULƼã.DUOVVRQ.DUVNL.DXIPDQQ.HODP.HOOHU-DQ
.HOOHU 6ND .HOO\ .KDQ .LUNKRSH .LUWRQ'DUOLQJ .RFK .RIRG .|OPHO .RQHþQi .RUZLQ
0LNNH .yVD .|VWHU .|VWLQJHU .RXORJORX .RYDWFKHY .R]áRZVND5DMHZLF] .UDVQRGĊEVNL
.UHKO .XGU\FND .XKQ .XNDQ .XPSXOD1DWUL .XQHYD .XĨPLXN .\HQJH .\OO|QHQ .\UNRV
.\UWVRV .\XFK\XN /DPDVVRXUH /DPEHUW /DPEVGRUII /DQGVEHUJLV /DQJH GH /DQJH /DQJHQ
/DXULVWLQ /D 9LD /DYULOOHX[ /HEUHWRQ /H *ULS /HJXWNR /H +\DULF /HLQHQ /HQDHUV /H 3HQ
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-HDQ0DULH /H 3HQ 0DULQH /HZDQGRZVNL /HZHU /LEHUDG]NL /LHVH /LHW] /LQV /RFKELKOHU
/RLVHDX /RRQHV /RSH )RQWDJQp /ySH] /ySH] $JXLODU /ySH] %HUPHMR /ySH],VW~UL] :KLWH
/|VLQJ /XFNH /XGYLJVVRQ àXNDFLMHZVND /XQDFHN /XQGJUHQ à\EDFND 0F$OOLVWHU 0F$YDQ
0F&ODUNLQ 0F*XLQQHVV 0DFK 0F,QW\UH 0DFRYHL 0DOHWLü 0DOLQRY 0DOWHVH 0DPLNLQV
0ăQHVFX0DĖND0DQQ0DQVFRXU0DUDJDOO0DULDV0DULQHVFX0DULQKRH3LQWR0DUWLQ'DYLG
0DUWLQ 'RPLQLTXH 0DUWLQ (GRXDUG 0DUWXVFLHOOR 0DUXVLN 0DãWiOND 0DWHUD 0DWLDV 0DXUD
%DUDQGLDUiQ 0DXUHO 0DYULGHV 0D\HU 0D]XURQLV 0HLVVQHU 0pOHQFKRQ 0pOLQ 0HOLRU 0HOR
0HVVHUVFKPLGW 0HV]HULFV 0HWVROD 0LFKHO 0LFKHOV 0LKD\ORYD 0LNROiãLN 0LOOiQ 0RQ YDQ
0LOWHQEXUJ 0LQHXU 0L]]L 0OLQDU 0RL 0ROQiU 0RQRW 0RQWHLUR GH $JXLDU 0RQWHO 0RRG\
0RUDHV0RUDQR0RUJDQR0RULQ&KDUWLHU0RUYDL0RVFD0OOHU0XUHúDQ0XVHOLHU0XVVROLQL
1DJ\ 1DUW 1HJUHVFX 1HNRY 1HXVHU 1LFD 1LFKROVRQ 1LFRODL 1LHEOHU 1LHGHUPD\HU
1LHGHUPOOHU YDQ 1LHXZHQKXL]HQ 1LOVVRQ 1t 5LDGD YDQ 1LVWHOURRLM 1RLFKO 1RYDNRY 1XWWDOO
2EHUPD\U 2 )O\QQ 2OEU\FKW 2PDUMHH 2ĪyJ 3DEULNV 3DHW 3DJD]DXUWXQG~D 5XL] 3DQ]HUL
3DROXFFL 3DSDGDNLV 'HPHWULV 3DSDGDNLV .RQVWDQWLQRV 3DSDGLPRXOLV 3DUJQHDX[ 3DUNHU 3DúFX
3DWULFLHOOR 3DXOVHQ 3DXQRYD 3DYHO 3HGLFLQL 3HLOORQ 3HWHUOH 3HWHUVHQ 3HWLU 3KLOLSSRW 3LFXOD
3LHFKD3LHSHU3LHWLNlLQHQ3LRWURZVNL3LUL3LULQVNL3LWHUD3LWWHOOD3OHQNRYLü3OXUD3RF3RFKH
3RJOLHVH3ROþiN3RQJD3RUĊED3RVStãLO3RVW3UHGD3UHW]HOO3URXVW4XLVWKRXGW5RZRKO5DGHY
5DGRã5DQJHO5DQVGRUI5HGD5HGLQJ5HJQHU5HLG5HLPRQ5HLQWNH5HXO5HYDXOW' $OORQQHV
%RQQHIR\ 5LEHLUR 5LHV 5LTXHW 5LYDVL 5RFKHIRUW 5RGULJXHV /LOLDQD 5RGULJXHV 0DULD -RmR
5RGUtJXH]3LxHUR )HUQiQGH] 5RGXVW 5RKGH 5ROLQ 5RSơ 5RVDWL 5R]LqUH 5XDV 5ELJ
5XRKRQHQ/HUQHU 6DwIL 6DNRUDID 6DOLQL 6DOYLQL 6iQFKH] &DOGHQWH\ 6DQGHU 6DQW 6kUEX
6DUJHQWLQL 6DUYDPDD 6DU\XV]:ROVNL 6DVVROL 6DXGDUJDV 6FKDDNH 6FKDIIKDXVHU 6FKDOGHPRVH
6FKOHLQ 6FKPLGW 6FKRO] 6FK|SIOLQ 6FKUHLMHU3LHULN 6FKXO] 6FKXO]H 6FKXVWHU 6FKZDE 6FRWW
&DWR6HEDVWLj6HKQDORYi6HQUD5RGUtJXH]6HUQDJLRWWR6HUUmR6DQWRV6H\PRXU6LHNLHUVNL6LOYD
3HUHLUD 6LPRQ 3HWHU 6LPRQ 6L{Q 6LSSHO âNULSHN âNUOHF 6PLWK 6PRONRYi 6yJRU âRMGURYi
6RPPHU 6RQQHERUQ 6RUX 6SLQHOOL 6S\UDNL 6WDHV 6WDQLVKHY 6WDUEDWW\ âWHIDQHF 6WHLQUXFN
âWČWLQD 6WHYHQV 6WLHU 6WLKOHU 6WRORMDQ YRQ 6WRUFK 6WXJHU âXLFD âXOLQ 6YRERGD 6ZLQEXUQH
6\OLNLRWLV 6\QDGLQRV 6]iMHU 6]DQ\L 6]HMQIHOG 7DMDQL 7DNNXOD 7DPEXUUDQR 7ăQăVHVFX 7DQJ
7DQQRFN 7DSDUGHO 7DUDEHOOD 7DUDQG 7D\ORU 7HOLþND 7HUULFDEUDV 7KHXUHU 7KRPDV 7KXQ XQG
+RKHQVWHLQ 7RLD 7ĘNpV 7RPDãHYVNL 7RPDãLü 7RPF 7RRP 7RUUHV 0DUWtQH] 7RUYDOGV
7RãHQRYVNê 7UHEHVLXV 7UHPRVD L %DOFHOOV 7URV]F]\QVNL 7USHO ğXUFDQX 7XUPHV 8MD]GRZVNL
8MKHO\L 8OYVNRJ 8QJXUHDQX 8UEiQ &UHVSR 8UWDVXQ 8UXWFKHY 8VSDVNLFK 9DLGHUH 9DMJO
9DOFiUFHO 6LVR 9ăOHDQ 9DOHQFLDQR 9DOHUR 9DOOL 9DOOLQD 9DQD 9DQ %RVVX\W 9DQ %UHPSW
9DQGHQNHQGHODHUH9DQ2UGHQ9DXJKDQ9l\U\QHQ9HUJLDW9LHJDV9LOLPVN\9LRWWL9LUNNXQHQ
9LVWLVHQ9RLJW9RVV9R]HPEHUJ:DáĊVD:DUG:HEHU5HQDWH:HLGHQKRO]HUYRQ:HL]VlFNHU
:HQWD :HUQHU :HVWSKDO :LHODQG :LNVWU|P :LOOPRWW :LQEHUJ :LQNOHU +HUPDQQ :LQNOHU
,XOLX :LĞQLHZVND :RMFLHFKRZVNL :RROIH=iERUVNi=DJRUDNLV=DKUDGLO=DOD=DOED%LGHJDLQ
=DQQL=DQRQDWR=DULDQRSRXORVäGDQRND=GHFKRYVNê=GURMHZVNL=HOOHU=HPNH=ƯOH=LPPHU
äLWĖDQVNi=áRWRZVNL=RIIROLĩyáWHN=RUULQKR=XEHU=XOOR=YHU=ZLHIND

1LHREHFQRĞüXVSUDZLHGOLZLRQD
&URZOH\3LFLHUQR
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