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B8-0008/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία
(2014/2965(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 
2014, 

– έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης 
μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας που διεξήχθη στις 15 Δεκεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη την 8η έκθεση της Ύπατης Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ουκρανία, της 15ης Δεκεμβρίου 2014 και την έκθεση αριθμός 22 
της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) 
σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, της 26ης Δεκεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
2014,

– έχοντας υπόψη την Κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν στις 31 Οκτωβρίου 2014 ο 
Πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί τη ευκαιρία της έναρξης της προσωρινής εφαρμογής της 
Συμφωνίας Σύνδεσης, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση με τα προκαταρτικά πορίσματα και συμπεράσματα της 
Διεθνούς Αποστολής Παρατηρητών στις πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές στην 
Ουκρανία, της 27ης Οκτωβρίου 2014, καθώς και τη με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου 
2014 τελική έκθεση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών του ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ,

– έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην 
Ουκρανία,

– έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του Μινσκ της 5ης Σεπτεμβρίου 2014 και το 
Μεμοράντουμ της 19ης Σεπτεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις 
στο πεδίο της ασφάλειας, καθώς και στο πολιτικό και το κοινωνικοοικονομικό πεδίο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία συνιστά σοβαρό 
εμπόδιο για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στις 5 Σεπτεμβρίου 
2014 και την ανανέωση της δέσμευσης για αυτή την κατάπαυση τον Δεκέμβριο, οι 
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μάχες στην Ουκρανία συνεχίζονται, έστω και σε μικρότερη κλίμακα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, ο αριθμός των θυμάτων 
ξεπέρασε τα 4.750 ενώ οι εσωτερικώς εκτοπισμένοι συνεπεία της κρίσης στην 
Ουκρανία υπερβαίνουν τους 610.000 οι δε πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες ανέρχονται 
στους 600.000, οι περισσότεροι εκ των οποίων στη Ρωσία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη μερική απόσυρση των παράνομων ρωσικών 
στρατευμάτων, οι παρατηρητές του ΟΑΣΕ επιβεβαίωσαν τον Νοέμβριο τη διέλευση 
από τα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας μεγάλων ποσοτήτων βαρέων όπλων και 
στρατευμάτων χωρίς διακριτικά· θεωρώντας ότι η απόσυρση των παράνομων 
στρατιωτικών σωμάτων και του στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και των σωμάτων 
ατάκτων ή μισθοφόρων από το έδαφος της Ουκρανίας αποτελεί βασικό όρο του 
Πρωτοκόλλου του Μινσκ· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουκρανικές αρχές διεξήγαγαν πρόωρες βουλευτικές εκλογές 
στις 26 Οκτωβρίου 2014 σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις τους· αντίθετα, οι 
«προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές» που διεξήχθησαν στις αυτοαποκαλούμενες 
«Λαϊκές Δημοκρατίες» Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στις 2 Νοεμβρίου 2014, κατά 
παράβαση του Ουκρανικού Συντάγματος και του γράμματος και του πνεύματος του 
Πρωτοκόλλου του Μινσκ, πρέπει να θεωρηθούν παράνομες και αθέμιτες· εκτιμώντας 
ότι η διεξαγωγή των εκλογών αυτών είχε καταστροφικό αντίκτυπο στην ειρήνη και στη 
διαδικασία συμφιλίωσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση εξακολουθεί να είναι ανησυχητική 
στην περιοχή του Ντονμπάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην ανθρωπιστική 
βοήθεια εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και τα εσωτερικώς εκτοπισθέντα άτομα 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεινά του άμαχου 
πληθυσμού επιβαρύνονται κατά τον χειμώνα και εκτιμώντας ότι χρειάζεται ενίσχυση 
της διεθνούς βοήθειας για να αποσοβηθεί κατάσταση έκτακτης ανθρωπιστικής 
ανάγκης·

1. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου συνεχίζονται στην 
Ανατολική Ουκρανία και στην Κριμαία και ότι ο αριθμός των εσωτερικώς 
εκτοπισθέντων έχει αυξηθεί σημαντικά από την αναγγελία της κατάπαυσης του πυρός 
στις 5 Σεπτεμβρίου· καταδικάζει όλα τα κρούσματα αναγκαστικής εξαφάνισης, 
βασανιστηρίων και εξευτελιστικής μεταχείρισης και επιμένει ότι πρέπει να 
διερευνηθούν εις βάθος όλες οι αναφορές σχετικά με τη χρήση πυρομαχικών διασποράς 
τόσο σε αστικές περιοχές όσο και στην ύπαιθρο· καλεί την κυβέρνηση της Ουκρανίας 
και όλους εκείνους που εμπλέκονται στις εχθροπραξίες στις ανατολικές επαρχίες 
Ντονέτσκ και Λουχάνσκ να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις της Αποστολής 
Παρατηρητών των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ουκρανία· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της προ πολλού αναμενόμενης 
νομοθεσίας για τα εκτοπισθέντα στο εσωτερικό της χώρας άτομα, η οποία περιλαμβάνει 
διατάξεις για την κοινωνική στήριξη και προστασία των δηλωμένων εκτοπισθέντων 
καθώς και την απόφαση αποστολής εμπειρογνωμόνων της ΕΕ μέσω του Μηχανισμού 
Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για να συμβουλεύουν τις ουκρανικές αρχές σε ζητήματα 
σε σχέση με τους εκτοπισθέντες· 
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2. ζητεί ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της συνδρομής προς τους πληγέντες 
από τη σύγκρουση πληθυσμούς· υπενθυμίζει ότι η παράδοση της ανθρωπιστικής 
βοήθειας στην ανατολική Ουκρανία πρέπει να υλοποιείται σε πλαίσιο πλήρους 
συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τις αρχές του ανθρωπισμού, 
της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, και σε στενό συντονισμό 
με την κυβέρνηση της Ουκρανίας, τα Ηνωμένα Έθνη και τη Διεθνή Επιτροπή του 
Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ)· καλεί τη Ρωσία να επιτρέψει τη διεθνή επιθεώρηση των 
ανθρωπιστικών εφοδιοπομπών με προορισμό το Ντομπάς, ώστε να διαλύεται κάθε 
αμφιβολία ως προς το φορτίο τους·

3. Επιβεβαιώνει την υποστήριξή του προς την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την 
ενότητα και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας· καταδικάζει τη συνεχιζόμενη εισροή 
όπλων, εξοπλισμών και στρατευμάτων διά των συνόρων με τη Ρωσία και τονίζει ότι 
τούτο πρέπει να σταματήσει πάρευθυς και ότι, όπως συμφωνήθηκε το Πρωτόκολλο του 
Μινσκ, πρέπει να αποσυρθούν από την ανατολική Ουκρανία όλα τα παράνομα ξένα 
στρατεύματα, οι μισθοφόροι και ο στρατιωτικός εξοπλισμός· 

4. ζητεί επίμονα από όλα τα μέρη να εφαρμόσουν πλήρως το Πρωτόκολλο του Μινσκ, 
άνευ περαιτέρω χρονοτριβής, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την ειλικρινή τους 
δέσμευση για την αποκλιμάκωση της βίας και τη μεγίστη δυνατή ανάσχεση· ζητεί από 
τη Ρωσία να επιτρέψει τους διεθνείς ελέγχους στα σύνορα μεταξύ Ρωσίας και 
Ουκρανίας και να ασκήσει την επιρροή της στους αυτονομιστές προκειμένου να 
τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός και να εργαστεί εποικοδομητικά για την εφαρμογή 
των συμφωνιών του Μινσκ· ενθαρρύνει τη λήψη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης τα 
οποία στηρίζουν την ειρήνη και τις προσπάθειες συμφιλίωσης· υπογραμμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη σημασία ενός πολιτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς και ενός 
οικονομικού προγράμματος για την ανασυγκρότηση της οικονομίας του Ντομπάς· 

5. υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες στο πλαίσιο του «σχήματος 
της Νορμανδίας» και εκφράζει την ικανοποίησή του για τα σχέδια συνάντησης των 
ηγετών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην Άστανα, στις 
15 Ιανουαρίου 2015, με την ελπίδα ότι από τη συνάντηση αυτή θα προκύψουν απτά 
αποτελέσματα· 

6. προσδοκά τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 19 Ιανουαρίου, σχετικά με το 
μέλλον των σχέσεων της ΕΕ με τη Ρωσία· καλεί την ύπατη εκπρόσωπο/αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής και τα κράτη μέλη να χαράξουν μία προσέγγιση που θα συνδυάζει μία 
ισχυρή θέση ως προς την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της 
Ουκρανίας και τις αρχές της διεθνούς νομοθεσίας με κάποια στρατηγική ευελιξία που 
θα επιτρέπει την εξεύρεση μιας μέσω διαπραγματεύσεων λύσης για την κρίση στην 
ανατολική Ουκρανία και θα λαμβάνει υπόψη τους δυνητικούς κινδύνους μιας 
περαιτέρω οικονομικής και πολιτικής απομόνωσης της Ρωσίας· επαναλαμβάνει τη θέση 
του ότι η ενότητα και η συνοχή μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ συνιστά εξ ων ουκ 
άνευ προϋπόθεση για οποιαδήποτε στρατηγική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να απόσχουν από μονόπλευρες δράσεις 
και ρητορικές και να εντείνουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας κοινής θέσης της 
Ευρώπης έναντι της Ρωσίας·
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7. υποστηρίζει το αμερόληπτο έργο της Ειδικής Αποστολής Ελέγχου του ΟΑΣΕ και 
εξαίρει τις δραστηριότητές της υποβολής ενημερωτικών στοιχείων· ζητεί επίμονα από 
τα εμπλεκόμενα μέρη να μη θέτουν προσκόμματα στο έργο της Ειδικής Αποστολής 
Ελέγχου και καλεί τα μέλη του ΟΑΣΕ να διασφαλίσουν ότι η αποστολή διαθέτει τον 
αναγκαίο εξοπλισμό και προσωπικό για την άσκηση της εντολής της και να αυξήσουν 
τις δυνατότητές της ελέγχου και την ικανότητά της για διευκόλυνση του διαλόγου επί 
τόπου·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων που 
επετεύχθη στις 24 Δεκεμβρίου 2014 στο Μινσκ καθώς και την προκαταρκτική 
συμφωνία για τη σύγκληση νέας συνάντησης της ομάδας επαφής για την επίλυση της 
κατάστασης στο Ντονμπάς το ταχύτερο δυνατό· εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι ήδη πραγματοποιήθηκε μία ανταλλαγή αιχμαλώτων και καλεί τα 
συγκρουόμενα μέρη να επισπεύσουν την ανταλλαγή των υπόλοιπων αιχμαλώτων με 
βάση την αρχή «όλοι έναντι όλων»·

9. υποστηρίζει την πολιτική της μη αναγνώρισης της παράνομης προσάρτησης της 
Κριμαίας από τη Ρωσία και, στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει θετικά όλες τις προσφάτως 
εγκριθείσες πρόσθετες κυρώσεις όσον αφορά τις επενδύσεις, τις υπηρεσίες και το 
εμπόριο με την Κριμαία και τη Σεβαστούπολη·

10. θεωρεί ότι οι κυρώσεις πρέπει να ενταχθούν σε μια ευρύτερη προσέγγιση της ΕΕ έναντι 
της Ρωσίας και στις προσπάθειες της Ύπατης εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής για την επανέναρξη του διαλόγου με τη Μόσχα· υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις 
αυτές έχουν ως μοναδικό σκοπό να αναγκάσουν την κυβέρνηση της Ρωσίας να αλλάξει 
πολιτική και να συμβάλει σημαντικά σε μια ειρηνική επίλυση της κρίσης στην 
Ουκρανία· τονίζει ότι η διατήρηση, ενίσχυση ή αναστρεψιμότητα των περιοριστικών 
μέτρων που θα επιβάλει η ΕΕ εξαρτάται από τη στάση της ίδιας της Ρωσίας και από την 
κατάσταση στην Ουκρανία· 

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ομαλή διεξαγωγή, σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανόνες, των πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών στην Ουκρανία, στις 26 
Οκτωβρίου, παρά τις δυσχερείς πολιτικές συνθήκες και συνθήκες ασφαλείας καθώς και 
τον σχηματισμό ενός εκτεταμένου, προσκείμενου στην Ευρώπη συνασπισμού, με 
συνταγματική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας (Verkhovna Rada)· 
ενθαρρύνει ανεπιφύλακτα τη νέα κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας να 
εγκρίνουν και να υλοποιήσουν χωρίς χρονοτριβή τις τόσο αναγκαίες πολιτικές και 
κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις, με σκοπό τη δημιουργία ενός δημοκρατικού 
και ευημερούντος κράτους δικαίου·

12. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι λόγω της υφιστάμενης κατάστασης στην χώρα δεν 
εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας όλα τα μέρη της επικράτειας και του 
πληθυσμού της χώρας· υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της 
Ουκρανίας χρειάζεται να εξασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων και των 
αναγκών όσων πολιτών δεν εκπροσωπούνται στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στο 
κράτος, ακόμα και όταν πρόκειται για τα γλωσσικά, θρησκευτικά και κοινωνικά τους 
δικαιώματα·

13. καταδικάζει τη διεξαγωγή «προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών» στις 
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αυτονομημένες ουκρανικές επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, στις 2 Νοεμβρίου 2014, 
κατά παράβαση της ουκρανικής νομοθεσίας και των διατάξεων του Πρωτοκόλλου του 
Μινσκ, καθώς και την αναγνώρισή τους από τη Ρωσία· επισημαίνει ότι η ενέργεια αυτή 
εξώθησε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας να περικόψει όλες τις κρατικές χρηματοδοτήσεις 
προς τις αυτονομημένες επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ και να ζητήσει από το νέο 
κοινοβούλιο της χώρας να ανακαλέσει τον νόμο σχετικά με το «ειδικό καθεστώς τους»· 
ανησυχεί βαθειά για τις επιπτώσεις των ενεργειών αυτών στην ειρηνευτική διαδικασία 
και τη διαδικασία συμφιλίωσης· 

14. απευθύνει έκκληση για την επανάληψη ενός γνήσιου και άνευ αποκλεισμών εθνικού 
διαλόγου που θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε μια λύση για την καταβολή των 
κοινωνικών παροχών και συντάξεων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την 
κυβέρνηση της Ουκρανίας στον πληθυσμό των περιοχών σε σύγκρουση ενθαρρύνει την 
εφαρμογή της αμνηστίας και του προγράμματος αφοπλισμού· θεωρεί λυπηρό το ότι το 
προσφάτως εγκριθέν πρόγραμμα δράσης δεν κάνει αναφορά στην ανάγκη συμφιλίωσης· 

15. είναι της άποψης ότι για να έχει πιθανότητες επιτυχίας η συμφιλίωση, έχει μεγάλη 
σημασία να διεξαχθεί αμερόληπτη και αποτελεσματική έρευνα για όλα τα μείζονα 
επεισόδια βίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών στο Μαιντάν, την Οδησσό, τη 
Μαριούπολη και τη Ριμάρσκα· συμφωνεί αμέριστα με την εκτίμηση της Αποστολής 
Παρατηρητών των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ουκρανία ότι 
οι έρευνες πρέπει να διεξαχθούν σε απόλυτη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και 
κανόνες και ότι οι δράστες πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη με δίκαιο και όχι 
επιλεκτικό τρόπο·

16. εκτιμά ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο, διευκολύνοντας τις διαπροσωπικές επαφές και την αμοιβαία 
κατανόηση στην Ουκρανία, καθώς και την προώθηση των δημοκρατικών αλλαγών και 
του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί επίμονα από την ΕΕ να εντείνει την 
υποστήριξή της προς την κοινωνία των πολιτών· 

17. επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας για τις περιστάσεις υπό 
τις οποίες συνέβη το τραγικό ατύχημα της πτήσης ΜΗ17 των Μαλαισιανών 
αερογραμμών και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για προσαγωγή των υπευθύνων στη 
δικαιοσύνη· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τίθενται προσκόμματα στη διαδικασία αυτή 
και ζητεί από όλα τα μέρη να επιδείξουν ειλικρινή προθυμία για συνεργασία· εκφράζει 
την επιθυμία του να τηρείται ενήμερο για την πρόοδο αυτής της έρευνας· 

18. λαμβάνει υπόψη την έγκριση νόμου ο οποίος καταργεί το «καθεστώς ουδετερότητας» 
του κράτους, παρόλον ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα της Ουκρανίας να κάνει ελεύθερα 
τις επιλογές της· υποστηρίζει τη θέση του προέδρου Ποροσένκο ότι η Ουκρανία 
χρειάζεται τώρα επειγόντως να επικεντρωθεί στις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
μεταρρυθμίσεις και ότι η προσχώρηση στο ΝΑΤΟ αποτελεί ζήτημα που πρέπει να 
υποβληθεί στην κρίση του λαού με πανουκρανικό δημοψήφισμα σε μεταγενέστερο 
στάδιο· τονίζει ότι η σύσφιξη των σχέσεων της Ουκρανίας με την ΕΕ και η 
προσχώρηση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελούν ζητήματα εντελώς χωριστά·

19. επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι μία πολιτική λύση διαρκείας απαιτεί την 
επίσπευση των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία· τονίζει ότι 



RE\1046152EL.doc 7/8 PE545.688v01-00

EL

είναι σημαντικό να εξεταστούν τα ζητήματα του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας 
της δικαιοσύνης, παρουσιάζοντας απτά αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση 
της διαφθοράς καθώς και πρόοδο των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων και της 
αποκέντρωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι η συμφωνία συνασπισμού 
δεσμεύει τα μέρη της να εγκρίνουν δέσμη σημαντικών μέτρων στους τομείς αυτούς· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έγκριση 
και την εφαρμογή τους· 

20. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής της Βενετίας ότι για την επιτυχία μιας 
συνταγματικής μεταρρύθμισης είναι ουσιώδες η μεταρρύθμιση να προετοιμαστεί με μία 
διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, εξασφαλίζοντας ευρείες δημόσιες διαβουλεύσεις· 
εκτιμά ότι οι διατάξεις σχετικά με την πολιτική αποκέντρωση πρέπει να εκπονηθούν σε 
συνεργασία με τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς·

21. εκφράζει την ανησυχία του για την έγκριση, τον Αύγουστο του2014, της 
αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας η οποία μπορεί να έχει επιπτώσεις στην τήρηση των 
διεθνών κανόνων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι, παρά το γεγονός 
ότι αυτή η ποινική νομοθεσία που αφορά γενικά την προδικαστική έρευνα, την 
προληπτική κράτηση και τη χρήση βίας από τις αρχές επιβολής του νόμου, εγκρίθηκε 
για την αντιμετώπιση της κατάστασης στην ανατολική Ουκρανία, η εύθραυστη 
κατάσταση ασφάλειας στην χώρα δεν εμποδίζει την τήρηση από την Ουκρανία των 
διεθνών νομικών της υποχρεώσεων· καλεί, συνεπώς, τις ουκρανικές αρχές να 
δεσμευτούν ότι θα προσχωρήσουν και θα συμμορφωθούν προς τη διεθνή νομοθεσία για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τονίζει ότι μια τέτοια 
δέσμευση είναι σημαντική για την οικοδόμηση μιας γνήσια ελεύθερης και 
δημοκρατικής κοινωνίας· 

22. ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Ουκρανίας να αναθεωρήσει την απαγόρευση της διπλής 
ιθαγένειας και τις αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τον μεγάλο αριθμό ουκρανών μεταναστών και προσφύγων σε γειτονικές χώρες· 

23. ανησυχεί για την κατάσταση της οικονομίας της Ουκρανίας, όπου τα ποσοστά 
πληθωρισμού πλησιάζουν το 19,8% και η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 έφτασε το 58,9% και για τον αντίκτυπό της στα 
πλέον ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας· υπογραμμίζει την ανάγκη διεξαγωγής 
διαρθρωτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές 
πτυχές και καλεί την κυβέρνηση της Ουκρανίας να επιτύχει την πλήρη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στη μεταρρυθμιστική διαδικασία·

24. τίθεται υπέρ του να συνδεθεί η οικονομική βοήθεια με την πρόοδο του προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα δε για την καταπολέμηση της διαφθοράς· τίθεται υπέρ της 
σύγκλησης μιας διάσκεψης των δωρητών, ευθύς ως η νέα κυβέρνηση της Ουκρανίας 
παρουσιάσει την Εθνική στρατηγική της μεταρρυθμίσεων και αρχίσει να παράγει 
αποτελέσματα· τονίζει, ιδιαίτερα, την εφαρμογή μιας συνεκτικής νομοθετικής δέσμης 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς, που εγκρίθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2014, και 
προσδοκά περαιτέρω βήματα για τη δικαστική μεταρρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης 
της Στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση του δικαιοδοτικού συστήματος, η οποία πρέπει 
να εκπονηθεί σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή της Βενετίας· 
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25. ζητεί την έγκριση μιας ενημερωμένης έκδοσης της Ατζέντας για την Συμφωνία 
Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, η οποία θα μπορέσει να χρησιμεύσει ως χάρτης πορείας για 
την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης·

26. ενθαρρύνει τις ουκρανικές αρχές να προχωρήσουν στην υλοποίηση όλων των 
κριτηρίων αναφοράς που έχουν οριστεί στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του σχεδίου 
δράσης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων και να ενισχύσουν την δικαστική 
συνεργασία με την ΕΕ, με σκοπό την επίτευξη, το ταχύτερο δυνατό, της κατάργησης 
της βίζας για τις μετακινήσεις στον χώρο Σένγκεν· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, στην 
ανάγκη να εγκρίνει η Ουκρανία νομοθεσία κατά των διακρίσεων, πλήρως 
ευθυγραμμισμένη προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες, μεταξύ άλλων, σε ό,τι αφορά τη 
ρητή απαγόρευση διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού·

27. σημειώνει με ικανοποίηση την πρόσφατη υπογραφή της συμφωνίας περί του 
καθεστώτος της αποστολής (SOMA) μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας, η οποία 
κατέστησε δυνατή την έναρξη, την 1η Δεκεμβρίου 2014, της εντολής της 
Συμβουλευτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα 
της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (ΕUAM Ουκρανία), η οποία θα 
βοηθήσει τις ουκρανικές αρχές να προβούν στη μεταρρύθμιση του αστυνομικού τομέα 
της χώρας και του κράτους δικαίου·

28. επικροτεί τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες της Επιτροπής που οδήγησαν στην 
υπογραφή, στις 30 Οκτωβρίου 2014, συμφωνίας σχετικά με εκκρεμούντα ζητήματα 
μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σε σχέση με το ενεργειακό χρέος και με συμφωνία για 
μια προσωρινή λύση για τη συνέχιση του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο κατά τον 
χειμώνα· θεωρεί ωστόσο λυπηρό το Γεγονός ότι η Ρωσία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί 
την ενέργεια ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής· σημειώνει σχετικά ότι από τις 24 
Νοεμβρίου 2014 η Ρωσία δεν εφοδιάζει τακτικά την Ουκρανία με άνθρακα· 
υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι σημαντικό να 
εκφράζονται με μια φωνή για τα ενεργειακά ζητήματα· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προχωρήσει η Ουκρανία στις μεταρρυθμίσεις του ενεργειακού τομέα και στον 
εκσυγχρονισμό του συστήματός της μεταφοράς φυσικού αερίου· 

29. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσωρινή εφαρμογή, από την 1η Νοεμβρίου 
2014, σημαντικών μερών της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας και για την 
επέκταση, έως το τέλος του 2015, των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων της ΕΕ 
στην Ουκρανία· ζητεί επίμονα την κύρωση, το ταχύτερο δυνατόν, της Συμφωνίας 
Σύνδεσης από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η Συμφωνία Σύνδεσης δεν 
αποτελεί τον τελικό στόχο της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας·

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στα κράτη μέλη της ΕΕ, στον 
Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας και στον Πρόεδρο, την 
κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.


