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Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v souvislosti s opatřeními Unie ve
veřejném zájmu
Předkládaný návrh na změnu směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty reaguje na pokračující pandemii covidu-19 v EU. Jeho cílem je podpořit a
usnadnit opatření přijatá na úrovni Unie ve veřejném zájmu, konkrétně nákup zboží a služeb pro reakci na krizové situace institucemi a orgány EU za účelem jejich bezplatné
distribuce členským státům podle aktuální potřeby. Návrh stanoví osvobození od DPH u zboží a služeb dodaných Komisi, agentuře EU nebo jinému orgánu nebo těmito subjekty
dovezených, pokud jsou toto dodání nebo tento dovoz realizovány v rámci mandátu svěřeného jim právem EU ve veřejném zájmu. Návrh vychází ze zkušeností získných během
pandemie covidu-19 a s cílem zajistit jeho použitelnost i pro případ budoucích krizí (včetně humanitárních) a přírodních katastrof zahrnuje široké spektrum zboží a služeb nejen v
oblasti zdravotnictví. Vztahuje se rovněž na nákupy za účelem vytváření zásob pro budoucí využití. Směrnice se použije retroaktivně od 1. ledna 2021.
Návrhem se doplňuje rozhodnutí Komise (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od
dovozního cla a od DPH při dovozu a směrnice (EU) 2020/2020, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o dočasná opatření v reakci na pandemii COVID-19, která
souvisejí s daní z přidané hodnoty, jež se použije na očkovací látky proti onemocnění COVID-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.
7749/21

COM(2021) 181 final

2021/0097(CNS)

st07749.cs21.pdf (546 KB, 22. 4. 2021)

12. 4. 2021 22. 4. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postojích, které mají být jménem Evropské unie zaujaty písemným postupem účastníků Ujednání o státem podporovaných vývozních
úvěrech a účastníků Odvětvové dohody o vývozních úvěrech pro civilní letadla („ODL“) ohledně žádostí Spojeného království stát se účastníkem uvedeného
ujednání a účastníkem uvedené dohody
Ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech, které vstoupilo v platnost v dubnu 1978, je gentlemanskou dohodou, jejímž cílem je poskytnout rámec pro řádné používání
státem podporovaných vývozních úvěrů. Přílohou ujednání je Odvětvová dohoda o vývozních úvěrech pro civilní letadla (ODL), která nabyla účinnosti dne 1. února 2011 a
poskytuje rámec pro předvídatelné, konzistentní a transparentní používání státem podporovaných vývozních úvěrů na prodej nebo leasing letadel a souvisejícího zboží a služeb.
Evropská unie je účastníkem ujednání i ODL, ale členské státy nikoli. V souvislosti s vystoupením z EU požádalo Spojené království dne 28. ledna 2021 o formální souhlas s tím, aby
mohlo k oběma nástrojům přistoupit. Unie by měla přistoupení Spojeného království k ujednání a k ODL podpořit.
8031/21

COM(2021) 195 final

2021/0101(NLE)

st08031.cs21.pdf (444 KB, 22. 4. 2021)

21. 4. 2021 22. 4. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v regionálním řídícím výboru Dopravního společenství, pokud jde o některé správní a
personální záležitosti Dopravního společenství
Smlouva o založení Dopravního společenství se prozatímně provádí od roku 2017 a v platnost vstoupila dne 1. května 2019. Smlouvou se zřizuje regionální řídící výbor, který je
odpovědný za její řádné provádění. Výbor má na svém zasedání v květnu 2021 přijmout několik rozhodnutí týkajících se administrativních a personálních záležitostí Dopravního
společenství, jako je náhrada výdajů nebo příspěvek na pojištění pro zaměstnance stálého sekretariátu. Unie by měla přijetí těchto aktů podpořit.
7485/21

COM(2021) 180 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0096(NLE)

st07485.cs21.pdf (460 KB, 20. 4. 2021)
Přílohy:
st07485-ad01.cs21.pdf (573 KB, 20. 4. 2021)
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on machinery products - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o strojních
výrobcích
Předkládaný návrh aktualizuje a nahrazuje směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních, která stanovila požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost u široké škály těchto výrobků.
Jeho cílem je zajistit jednak bezpečnost nové generace strojních výrobků pro uživatele a spotřebitele a jednak bezpečné začlenění systémů umělé inteligence do těchto výrobků.
Podniky budou muset nově provést pouze jedno posouzení shody. Návrh rovněž odstraňuje některé problémy, které byly zjištěny během přezkumu účelnosti uvedené směrnice. Za
tím účelem zvyšuje právní srozumitelnost stávajících ustanovení, povoluje digitální formáty dokumentace, upravuje poplatky za posuzování shody pro malé a střední podniky a
zajišťuje soulad s legislativním rámcem EU pro výrobky.
8095/21

COM(2021) 202 final

2021/0105(COD)

st08095.en21.pdf (733 KB, 23. 4. 2021)
Přílohy:
st08095-ad01.en21.pdf (915 KB, 23. 4. 2021)

22. 4. 2021 23. 4. 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ../... ze dne 21.4.2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 a (EU) 2017/2359, pokud jde
o začlenění faktorů udržitelnosti a rizik a preferencí týkajících se udržitelnosti do požadavků na dohled nad produktem a jeho řízení vztahujících se na pojišťovny
a distributory pojištění a do pravidel pro výkon činnosti a investiční poradenství pro pojistné produkty s investiční složkou
V rámci úsilí o zvýšení finanční podpory udržitelných činností v EU a přeorientování investic do udržitelnějších technologií a podniků předkládá Komise soubor šesti návrhů na
změnu aktů v přenesené pravomoci. Jejich cílem je zvýšit podporu udržitelných podniků, podnítit další podniky ke změnám ve prospěch udržitelnosti a současně posílit boj proti
"greenwashingu". Návrhy jsou zaměřeny na tři oblasti:
• investiční a pojišťovací poradenství, kde při posuzování vhodnosti klienta pro investici musí poradce nově projednat preference klienta v oblasti udržitelnosti;
• fiduciární povinnosti, kde návrhy objasňují povinnosti finančního podniku při posuzování rizik týkajících se udržitelnosti, např. dopad povodní na hodnotu investic, a
• dohled nad investičními a pojistnými produkty a jejich správu a řízení, kde budou tvůrci finančních produktů a finanční poradci při navrhování svých finančních produktů nově
muset zvážit faktory udržitelnosti.
8082/21

C(2021) 2614 final

st08082.cs21.pdf (602 KB, 23. 4. 2021)

23. 4. 2021 23. 4. 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ../... ze dne 21.4.2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, pokud jde o rizika týkající
se udržitelnosti a faktory udržitelnosti, které berou do úvahy správci alternativních investičních fondů
8083/21

C(2021) 2615 final

st08083.cs21.pdf (521 KB, 23. 4. 2021)

23. 4. 2021 23. 4. 2021

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) ../.. ze dne 21.4.2021, kterou se mění směrnice 2010/43/EU, pokud jde o rizika týkající se udržitelnosti a faktory
udržitelnosti, které je třeba zohlednit v případě subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)
8084/21

C(2021) 2617 final

st08084.cs21.pdf (524 KB, 23. 4. 2021)

23. 4. 2021 23. 4. 2021

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) ../.. ze dne 21.4.2021, kterou se mění směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593, pokud jde o začlenění
faktorů udržitelnosti do povinností při řízení produktů
8107/21

C(2021) 2612 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st08107.cs21.pdf (529 KB, 23. 4. 2021)

23. 4. 2021 23. 4. 2021
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ../... ze dne 21.4.2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o začlenění rizik
týkajících se udržitelnosti do oblasti řízení a kontroly pojišťoven a zajišťoven
8109/21

C(2021) 2628 final

st08109.cs21.pdf (502 KB, 23. 4. 2021)

23. 4. 2021 23. 4. 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ../... ze dne 21.4.2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o začlenění faktorů
udržitelnosti a rizik a preferencí týkajících se udržitelnosti do určitých organizačních požadavků a provozních podmínek investičních podniků
8110/21

C(2021) 2616 final

st08110.cs21.pdf (583 KB, 23. 4. 2021)

23. 4. 2021 23. 4. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na konferenci smluvních stran, pokud jde o změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o
postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu vstoupila v platnost dne 24. února 2004 a Unie
je její smluvní stranou. Řídícím orgánem Rotterdamské úmluvy je konference smluvních stran. Na svém desátém řádném zasedání konference smluvních stran zváží přijetí
rozhodnutí zařadit acetochlor, karbosulfan, chrysotilový azbest, dekabromdifenylether, fenthion (přípravky v ultranízkých objemech (ULV) s obsahem účinné látky 640 g/l nebo
vyšším), kapalné přípravky (emulgovatelný koncentrát a rozpustný koncentrát) s obsahem paraquat-dichloridu 276 g/l nebo vyšším, což odpovídá koncentraci iontů paraquatu 200
g/l nebo vyšší, a perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), její soli a sloučeniny příbuzné PFOA do přílohy III úmluvy. Mezinárodní obchodování s látkami zařazenými do této přílohy
podléhá postupu předchozího souhlasu. Unie by měla zařazení uvedených látek do přílohy III úmluvy podpořit.
8001/21

COM(2021) 194 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0100(NLE)

st08001.cs21.pdf (445 KB, 21. 4. 2021)

20. 4. 2021 21. 4. 2021
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (ARTIFICIAL Intelligence ACT)
and Amending Certain Union Legislative Acts - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci
(akt o umělé inteligenci) a mění některé legislativní akty Unie
Předkládaný návrh představuje historicky první právní rámec EU pro umělou inteligenci (UI). Navazuje na bílou knihu o umělé inteligenci z února 2020 a výsledky navazující
veřejné konzultace a reaguje na iniciativy Rady a Evropského parlamentu v této oblasti. Návrh sleduje čtyři specifické cíle: 1) zajistit, že systémy UI uváděné na trh EU nebo na
něm používané jsou bezpečné a respektují základní práva a hodnoty Unie; 2) poskytnout právní jistotu v zájmu usnadnění investic a inovací v oblasti UI; 3) posílit správu a účinné
vymáhání stávajících právních předpisů v oblasti základních práv a bezpečnostních požadavků použitelných na systémy UI a 4) usnadnit vývoj jednotného trhu pro legální,
bezpečné a důvěryhodné aplikace UI a předcházet roztříštěnosti trhu. Za tím účelem stanovuje harmonizovaná pravidla pro vývoj, uvádění na trh a používání systémů UI v Unii s
využitím přístupu založeného na hodnocení rizika. Hlavní body návrhu zahrnují:
• definice, včetně definice UI, která obstojí i v budoucnu;
• zákaz systémů UI, které představují jasnou hrozbu pro bezpečnost, život a práva lidí, včetně systémů nebo aplikací manipulujících s lidským chováním s cílem obejít svobodnou
vůli uživatelů a systémů, které umožňují vládám provádět tzv. „sociální hodnocení“;
• požadavky na vysoce rizikové systémy UI. Ty zahrnují zejména všechny systémy biometrické identifikace na dálku, jejichž přímé používání ve veřejně přístupných prostorách pro
účely prosazování práva je zásadně zakázáno a omezené výjimky jsou přísně definovány a regulovány. Dále sem patří technologie UI používané v: kritické infrastruktuře,
vzdělávání nebo odborné přípravě, bezpečnostních součástech výrobků, zaměstnávání a řízení pracovníků, základních soukromých a veřejných službách, prosazování práva, řízení
migrace, azylu a ochrany hranic, výkonu spravedlnosti a demokratických procesech. Požadavky na tyto systémy zahrnují: vhodné systémy hodnocení a zmírňování rizik, vysokou
kvalitu datových souborů, zaznamenávání činnosti k zajištění sledovatelnosti výsledků, podrobnou dokumentaci, jasné a přiměřené informace pro uživatele, vhodná opatření
zajišťující lidský dohled a vysokou úroveň spolehlivosti, bezpečnosti a přesnosti;
• specifické požadavky na transparentnost u systémů UI, které představují pouze omezené riziko (např. chatboty);
• dobrovolné kodexy chování pro UI, která není vysoce riziková;
• opatření na podporu inovací, včetně tzv. "regulačních pískovišť";
• systém řízení, který zahrnuje zřízení Evropské rady pro umělou inteligenci, jejímž úkolem bude usnadňovat zavádění nových pravidel. Na jejich provádění budou
dohlížet příslušné vnitrostátní orgány dozoru nad trhem, které budou rovněž řídit vývoj norem UI.
8115/21

COM(2021) 206 final

2021/0106(COD)

st08115.en21.pdf (1 MB, 23. 4. 2021)
Přílohy:
st08115-ad01.en21.pdf (432 KB, 23. 4. 2021)
st08115-ad02.en21.pdf (2 MB, 23. 4. 2021)
st08115-ad03.en21.pdf (1 MB, 23. 4. 2021)
st08115-ad04.en21.pdf (352 KB, 23. 4. 2021)
st08115-ad05.en21.pdf (1 MB, 23. 4. 2021)
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o nové strategii financování nástroje NextGenerationEU
Předkládané sdělení představuje novou strategii Komise pro financování půjček v rámci dočasného nástroje na podporu oživení NextGenerationEU (NGEU) s cílem získat do roku
2026 až 800 miliard EUR. Strategie kombinuje používání různých nástrojů a technik financování s otevřenou a transparentní komunikací s účastníky trhu. Zahrnuje osm pilířů:
• vydávání každoročního rozhodnutí o objemech výpůjček a poskytování informací o hlavních parametrech plánu financování každých šest měsíců;
• účinnou koordinaci s dalšími emitenty (národními i nadnárodními);
• silné řízení likvidity;
• posílení prováděcích kapacit pro zajištění provádění jednotlivých operací financování - zřízení celoevropské sítě primárních dealerů, zahájení dražebního programu s využitím
existující dražební platformy;
• robustní systémy správy a řízení rizik;
• posílení a přizpůsobení administrativního zázemí Komise a účetních funkcí;
• cenově výhodné a dobře řízené úvěry;
• otevřenou a transparentní komunikaci s investory a podporu jejich zapojení.
Před zahájením prvních transakcí v rámci NGEU Komise zveřejní dražební platformu, kterou bude využívat pro střednědobé a dlouhodobé dluhopisy a směnky EU, finalizuje
politiku stanovení cen a splatnosti úvěrů v rámci facility na podporu oživení a odolnosti a zveřejní první roční rozhodnutí o výpůjčkách (a doprovodné rozhodnutí o financování) a
první plán financování nástroje NGEU. V zájmu podpory přechodu k větší udržitelnosti bude 30 % celkového objemu nástroje NGEU financováno prostřednictvím zelených
dluhopisů. Rámec pro tyto dluhopisy bude zveřejněn v létě 2021 a první zelené dluhopisy by mohly být emitovány již na podzim téhož roku.
7841/21

COM(2021) 250 final

st07841.cs21.pdf (545 KB, 23. 4. 2021)

14. 4. 2021 23. 4. 2021

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro boj proti organizované
trestné činnosti na období 2021–2025
Komise předkládá první specializovanou strategii EU zaměřenou na boj proti organizované trestné činnosti od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Strategie určuje prioritní
pracovní oblasti s cílem lépe chránit občany a hospodářství před organizovanými zločineckými skupinami a předkládá konkrétní střednědobá a dlouhodobá opatření, která mají být
realizována v letech 2021-2025. Opatření jsou rozdělena do čtyř oblastí:
1. posílení spolupráce v oblasti prosazování práva a soudnictví - zajištění bezproblémové výměny informací a včasného přístupu k nim, další rozvoj rámců pokročilé spolupráce
(včetně legislativního návrh kodexu policejní spolupráce EU), posilování mezinárodní spolupráce (včetně uzavření dohody o spolupráci mezi EU a Interpolem);
2. účinná vyšetřování - zintenzivnění boje proti strukturám organizované trestné činnosti (včetně vypracování společných kritérií pro všechny členské státy k určení cílů s vysokou
hodnotou a usnadnění operativní spolupráce a výměny informací v reálném čase), přizpůsobená reakce na konkrétní formy trestné činnosti (obchodování s drogami a palnými
zbraněmi, převaděčství migrantů, obchodování s lidmi, kyberkriminalita, padělání, trestné činy proti životnímu prostředí, neovolený obchod s kulturními statky aj.);
3. odstranění zisků z organizované trestné činnosti a zabránění pronikání do legální ekonomiky a společnosti - posílení opatření v oblasti vymáhání majetku z trestné činnosti a boje
proti praní peněz, podpora finančních vyšetřování, zintenzivnění protikorupčních opatření, řešení pronikání do ekonomiky a společnosti;
4. přizpůsobení donucovacích a justičních orgánů digitální éře - přístup k digitálním vodítkům a důkazům (včetně vytvoření rámců pro uchovávání údajů), účinné nástroje a
technologie (včetně zvýšení kapacit a schopností nespecializovaných služeb v oblasti prosazování práva a státních zastupitelství a rozvoje odborných znalostí týkajících se
vyšetřování v digitálním prostředí), zlepšení přístupu k dovednostem, znalostem a operativním odborným znalostem.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro boj proti obchodování s
lidmi 2021–2025
Boj proti obchodování s lidmi je jednou z dlouhodobých priorit EU a navzdory určitému pokroku představuje stále vážnou hrozbu pro občany EU, zejména ženy a děti. V poslední
době situaci negativně ovlivnila pandemie covidu-19, která zvýšila ekonomickou a sociální zranitelnost některých skupin obyvatelstva, a rozšiřuje se rovněž hůře postižitelný nábor
a vykořisťování obětí po internetu. Předkládaná strategie určuje klíčové priority s cílem účinněji bojovat proti obchodování s lidmi a navruje konkrétní opatření, která by měla být
realizována v letech 2021-2025. Opatření jsou zaměřena na pět oblastí:
1. komplexní reakce v boji proti obchodování s lidmi – od prevence přes ochranu obětí až po stíhání a odsouzení obchodníků s lidmi - v této oblasti je klíčové účinné provádění
směrnice o boji proti obchodování s lidmi a zajištění odpovídajícícho financování;
2. snížení poptávky, jež podporuje obchodování s lidmi - Komise se zaměří na možnou kriminalizaci využívání služeb vykořisťovaných obětí obchodování s lidmi, sankce vůči
zaměstnavatelům, podporu odpovědného chování podniků nebo prevenci;
3. zastavení vykořisťování obětí - tato oblast zahrnuje zavedení účinných operativních prostředků proti operačnímu modelu trestné činnosti, boj proti kultuře beztrestnosti
budováním kapacit pro důrazný postup trestního soudnictví (včetně rozvoje dovedností, schopností a znalostí dostupných nástrojů, služeb a technologií) a boj proti digitálnímu
operačnímu modelu obchodníků s lidmi (včetně omezení využívání internetových platforem pro nábor a vykořisťování obětí);
4. ochrana a podpora obětí, zejména žen a dětí, a posílení jejich postavení - Komise se zaměří na posílení budování kapacit a sdílení osvědčených postupů pro identifikaci obětí
obchodování s lidmi, programy opětovného začlenění a posílení postavení obětí a výměnu osvědčených postupů v tomto ohledu, financování nevládních organizací a cílenou
finanční podporu nebo zaručení práv obětí v zemích EU;
5. mezinárodní rozměr - klíčová opatření budou zahrnovat akční plán EU proti převaděčství migrantů (2021–2025), posílení spolupráce se zeměmi původu a tranzitu obětí mimo EU
a mezinárodními a regionálními partnery, využití specializovaných dialogů o lidských právech a bezpečnosti, posílení spolupráce s Radou Evropy nebo systematickou interakci
Evropské služby pro vnější činnost s delegacemi EU v konkrétních zemích.
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Communication from the Commission - EU Taxonomy, Corporate Sustainability Reporting, Sustainability Preferences and Fiduciary Duties: Directing finance
towards the European Green Deal - Sdělení Komise - Taxonomie EU, podávání zpráv o udržitelnosti podniků, preference udržitelnosti a fiduciární povinnosti Nasměrování finančních prostředků k Zelené dohodě pro Evropu
Předkládané sdělení představuje balíček opatření, která mají pomoci zlepšit tok peněz směrem k udržitelným činnostem v celé Evropské unii a přeorientovat investice do
udržitelnějších technologií a podniků, a tím přispět k dosažení klimatické neutrality Evropy do roku 2050. Opatření navazují na akční plán pro financování udržitelného růstu z
roku 2018 a již přijatá opatření v jeho rámci - nařízení o taxonomii EU (účinné od 12. července 2020), nařízení o referenčních hodnotách (účinné od 23. prosince 2020) a nařízení o
zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (účinné od 10. března 2021). Součástí balíčku jsou:
• akt v přenesené pravomoci týkající se taxonomie EU v oblasti klimatu, jehož cílem je podpořit udržitelné investice tím, že se vyjasní, jaké hospodářské činnosti nejvíce přispívají k
plnění cílů EU v oblasti životního prostředí. Akt zavádí první soubor technických screeningových kritérií pro definici, které činnosti podstatně přispívají k přizpůsobení se změně
klimatu a ke zmírňování změny klimatu. Měl by se vztahovat na hospodářské činnosti přibližně 40 % kótovaných společností v odvětvích, která jsou zodpovědná za téměř 80 %
přímých emisí skleníkových plynů v Evropě, a zahrnuje odvětví jako je energetika, lesní hospodářství, výroba, doprava a stavebnictví;
• návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků, jehož cílem je zlepšit tok informací o udržitelnosti v podnikatelské sféře. Návrh reviduje a posiluje stávající pravidla
zavedená směrnicí o vykazování nefinančních informací tak, aby společnosti podávaly zprávy o udržitelnosti jednotněji, a finanční podniky, investoři a širší veřejnost tak mohli
využívat srovnatelné a spolehlivé informace;
• šest pozměňujících aktů v přenesené pravomoci o fiduciárních povinnostech a investičním a pojišťovacím poradenství, jejichž cílem je zajistit, aby finanční podniky zahrnuly
udržitelnost do svých postupů a svého investičního poradenství klientům, a posílit boj proti "greenwashingu".
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