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B8-0078/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηις ζσμθωνίες ζύνδεζης και ηις 

ζθαιρικές και ζε βάθος ζσμθωνίες ελεύθερων ζσναλλαγών με ηη Γεωργία, ηη Μολδαβία 

και ηην Οσκρανία 

(2015/3032(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηηο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο θαη ηηο ζθαηξηθέο θαη ζε βάζνο δψλεο 

ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ (/DCFTA) κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπο, αθελφο, θαη 

ηεο Γεσξγίαο, ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο, αθεηέξνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα ςεθίζκαηά ηνπ γηα ηε Γεσξγία, ηε Μνιδαβία θαη ηελ 

Οπθξαλία θαζψο θαη ηελ πξφζθαηε έθζεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο (ΔΠΓ) θαη ηελ Αλαηνιηθή Δηαηξηθή ρέζε, 

– έρνληαο ππφςε ηελ θνηλή δήισζε ηεο δηάζθεςεο θνξπθήο γηα ηελ Αλαηνιηθή Δηαηξηθή 

ρέζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ρίγα ζηηο 21-22 Μαΐνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηηο εθζέζεηο πξνφδνπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή απφ ηε Γεσξγία θαη ηελ 

Οπθξαλία ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ζεσξήζεσλ, 

ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Γεσξγία, ε Μνιδαβία θαη ε Οπθξαλία έρνπλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο θπξψζεη ηηο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηηο νηθείεο ηνπο ζθαηξηθέο θαη ζε βάζνο 

Εψλεο Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ (DCFTA), επηιέγνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ δξφκν 

γηα ζηελφηεξε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή νινθιήξσζε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη θαη νη ηξεηο απηέο ρψξεο έρνπλ αλεπίιπηεο ρξφληεο ή 

ζπλερηδφκελεο ζπγθξνχζεηο ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ε Ρσζία 

απνηειεί ελεξγφ παξάγνληα (Αλαηνιηθή Οπθξαλία), δχλακε θαηνρήο (Κξηκαία) ή 

εγγπεηή ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο (Τπεξδλεηζηεξία, Ακπραδία θαη Νφηηα Οζεηία)· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, αθελφο, απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 νη πνιίηεο ηεο Μνιδαβίαο 

απνιαχνπλ απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε ζεψξεζεο γηα ηα ηαμίδηα ζηελ ΔΔ θαη, 

αθεηέξνπ, φηη ηνλ Γεθέκβξην 2015 ε Δπηηξνπή αλέθεξε φηη ε Γεσξγία θαη ε Οπθξαλία 

έρνπλ εθπιεξψζεη φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ 

ειεπζέξσζε ησλ ζεσξήζεσλ (ΓΔΘ)· 

1. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ ζπκθσληψλ ζχλδεζεο κε ηηο ζπληζηψζεο ηνπο πνπ αθνξνχλ 

ζθαηξηθέο θαη ζε βάζνο δψλεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ·  θαιεί φια ηα θξάηε κέιε πνπ 

κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ θπξψζεη ηηο ζπκθσλίεο απηέο, λα ην πξάμνπλ ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφλ θαη γηα ηηο ηξεηο ρψξεο ζχλδεζεο· 

2. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί κέρξη ζηηγκήο απφ ηε 

Γεσξγία, ηε Μνιδαβία θαη ηελ Οπθξαλία θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 
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πνπ απαηηνχληαη ζην πιαίζην ησλ ζπκθσληψλ ζχλδεζεο θαη ησλ DCFTA ηνπο· ηνλίδεη 

ηελ αλάγθε λα παξαζρεζεί, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, πιήξεο ζηήξημε ζηηο αξρέο θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαηαβάιεη θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή·  

3. ππνγξακκίδεη ηε ζηαζεξή ηνπ ζηήξημε ζηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα θαη ησλ ηξηψλ απηψλ 

ρσξψλ· θαιεί ηελ Ρσζηθή Οκνζπνλδία λα ζέζεη ηέξκα ζηελ θαηνρή ηεο Κξηκαίαο, θαη 

λα ζηακαηήζεη πάξαπηα θάζε άκεζε ή έκκεζε παξέκβαζε ζηηο ζπλερηδφκελεο 

ζπγθξνχζεηο ζηελ Οπθξαλία, θαζψο θαη ζηηο ρξνλίδνπζεο ζπγθξνχζεηο ζηε Γεσξγία θαη 

ζηε Μνιδαβία· ραηξεηίδεη ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2015 λα 

παξαηείλεη ηηο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο εηο βάξνο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, κεηά ηε κε 

ηήξεζε ησλ ζπκθσληψλ ηνπ Μηλζθ· 

4. θαηαδηθάδεη κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν ηηο δξάζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ε 

Ρσζία γηα λα ππνλνκεχζεη ή λα εθηξνρηάζεη ηε θηινεπξσπατθή πνξεία πνπ έρνπλ 

επηιέμεη νη ηξεηο ρψξεο ζχλδεζεο· θαιεί ηε Μφζρα λα κελ παξεκβαίλεη ζηηο εζσηεξηθέο 

ππνζέζεηο ησλ ρσξψλ απηψλ, θαη ππελζπκίδεη φηη θάζε ρψξα είλαη ειεχζεξε λα 

απνθαζίζεη γηα ην δηθφ ηεο κέιινλ θαη λα επηιέμεη ηηο ζπκκαρίεο ηεο· 

5. ραηξεηίδεη ηελ πξφζθαηε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εθπιήξσζε απφ ηελ 

Οπθξαλία θαη ηε Γεσξγία φισλ ησλ θξηηεξίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απαιιαγή απφ 

ηελ ππνρξέσζε ζεψξεζεο δηαβαηεξίνπ εληφο ηνπ ρψξνπ έλγθελ· ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία ηνπ λα ρνξεγείηαη θαζεζηψο απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε ζεψξεζεο σο ην 

πιένλ άκεζν θαη νξαηφ φθεινο γηα ηνπο απινχο πνιίηεο ηεο ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο κε 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε· 

6. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ζπλερηζηεί κε ζζέλνο ην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα, ηδίσο 

ζηνπο ηνκείο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, σο ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ηξηψλ ρσξψλ ζχλδεζεο· 

7. ππνγξακκίδεη φηη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη βαζηθφ ξφιν ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπκθσληψλ ζχλδεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ 

απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνχιηα· ηνλίδεη, σο εθ ηνχηνπ, ηελ αλάγθε λα 

παξαζρεζνχλ ζηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κέζα θαη δπλαηφηεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ ξφιν απηφ θαη ζηηο ηξεηο ππνςήθηεο γηα 

ζχλδεζε ρψξεο·  

8. ηνλίδεη φηη ε ππνγξαθή θαη θχξσζε ησλ ζπκθσληψλ ζχλδεζεο δελ ζπληζηά ηνλ ηειηθφ 

ζηφρν ζηηο ζρέζεηο κε ηελ ΔΔ, θαη ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 ηεο ΔΔ, 

θάζε επξσπατθφ θξάηνο κπνξεί λα δεηήζεη λα γίλεη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

εθφζνλ ηεξεί ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ 

ειεπζεξηψλ, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ, θαη 

εθφζνλ εγγπάηαη ηε λνκνθξαηία· 

Γεωργία 

9. ραηξεηίδεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε πξνζέγγηζε ηεο λνκνζεζίαο 

ηεο Γεσξγίαο ζηα πξφηππα ηνπ επξσελσζηαθνχ δηθαίνπ·  
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10. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί απφ ηε Γεσξγία θαηά 

ηα ηξία ηειεπηαία έηε ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο ηέζζεξηο ελφηεηεο 

ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ζεσξήζεσλ (ΓΔΘ), θαη 

ραηξεηίδεη ηε δέζκεπζε πνπ αλέιαβαλ ελ πξνθεηκέλσ νη γεσξγηαλέο αξρέο· 

11. ηνλίδεη φηη ε ειεπζεξία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ε 

πνιπκνξθία ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο ζπληζηνχλ ζεκειηψδεηο αμίεο κηαο 

δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 

πινπξαιηζκφ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο πξνθεηκέλνπ γηα πεξηπηψζεηο φπσο απηή 

ηεο ξαδηνηειενπηηθήο εηαηξείαο "Rustavi 2" · θαιεί ηηο γεσξγηαλέο αξρέο λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ πνιπθσλία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηε ζπληαθηηθή αλεμαξηεζία, 

θαη ηδηαίηεξα ζήκεξα, ζηηο παξακνλέο ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηνπ 2016· 

12. ππνγξακκίδεη, ζην πιαίζην απηφ, φηη νη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθάλεηα, ακεξνιεςία θαη λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ πνιηηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο· θαιεί ηε Γεσξγία λα ζπλερίζεη θαη λα εθαξκφζεη πιήξσο ηε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ δηθαζηηθνχ ηνκέα, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ, θαζψο θαη ηεο απνπνιηηηθνπνίεζεο ηεο Δηζαγγειίαο· εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ κέηξνπ ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο, ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κφλν θαη' εμαίξεζε γηα ζαθείο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

επηδέρνληαη ακθηζβήηεζε· 

13. ππνγξακκίδεη φηη ε χπαξμε πνιηηηθήο αληηπνιίηεπζεο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ζε έλα 

ηζφξξνπν θαη ψξηκν πνιηηηθφ ζχζηεκα, θαη ηνλίδεη φηη θάζε πξάμε βίαο ζε βάξνο κειψλ 

νηνπδήπνηε πνιηηηθνχ θφκκαηνο ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη άκεζα θαη εμνλπρηζηηθά·  

Μολδαβία 

14. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ επηθξαηεί απφ ηηο 

ηειεπηαίεο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2014· 

ππνγξακκίδεη φηη ε θαηάζηαζε απηή απνβαίλεη ζε βάξνο ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ 

θαηαβάιινληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ζχλδεζεο θαη ηεο DCFTA· 

15. θαιεί ηα θφκκαηα ηεο ρψξαο πνπ πξφζθεηληαη ζηελ επξσπατθή ηδενινγία λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε ζνβαξέο ζπλνκηιίεο γηα ην ζρεκαηηζκφ λέαο, ζηαζεξήο θπβέξλεζεο 

πνπ ζα ηνλψζεη ηε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία θαη ζα αμηνπνηήζεη ηελ πξφνδν πνπ 

ζεκεηψζεθε κέρξη ζήκεξα γηα ηελ πξνψζεζε ηνκεαθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ 

επζπγξάκκηζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Μνιδαβίαο κε ην επξσελσζηαθφ θεθηεκέλν· 

16. ππνγξακκίδεη φηη απαηηνχληαη πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο, γηα ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Μνιδαβίαο· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο 

φηη, εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο 

αδπλακίαο ηνπο λα πξνβνχλ ζε επνηθνδνκεηηθέο ελέξγεηεο, έρεη αλαζηαιεί, ήδε απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2015, ε ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα ηεο ΔΔ ζηελ ρψξα απηή· 

17. θαιεί ηηο αξρέο λα δηεξεπλήζνπλ πιήξσο θαη δηεμνδηθά ην ζθάλδαιν δηαθζνξάο θαη ηελ 

ππεμαίξεζε 1 δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη λα πξνζαγάγνπλ 

ηνπο ππεχζπλνπο ζηε δηθαηνζχλε· 
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Οσκρανία 

18. εθθξάδεη ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί απφ ην 

ζχλνιν ησλ νπθξαληθψλ ζεζκηθψλ δνκψλ ππέξ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, παξά ηε δπζρεξή 

εζσηεξηθή θαηάζηαζε, θαη ραηξεηίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο DCFTA απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 

2016· 

19. επαλαιακβάλεη ηε ζζελαξή ππνζηήξημή ηνπ γηα ηελ θπξηαξρία θαη ηελ εδαθηθή 

αθεξαηφηεηα ηεο Οπθξαλίαο εληφο ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ ζπλφξσλ ηεο, θαη 

θαηαδηθάδεη ηελ επηζεηηθή θαη επεθηαηηθή πνιηηηθή ηεο Ρσζίαο θαη ηεο ζπλερνχο θαη 

άκεζεο ζηξαηησηηθήο, δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο 

απηνλνκηζηέο, θαζψο θαη ηελ έιιεηςε βνχιεζεο γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο θαηάζηαζεο 

θαη εθπιήξσζε ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη ίδηεο νη ξσζηθέο 

αξρέο γηα ην ζθνπφ απηφ· εθθξάδεη ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ γηα ηνλ απμαλφκελν 

αξηζκφ ησλ παξαβηάζεσλ ηεο ζπκθσλίαο θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο πνπ έρνπλ 

θαηαγγειζεί απφ ηνλ Οθηψβξην 2015·  

20. θξίλεη ιππεξφ ην γεγνλφο φηη ε ζπλερηδφκελε πνιηηηθή επηζεηηθφηεηαο ηεο Ρσζίαο έρεη 

πξνθαιέζεη ζνβαξή αλζξσπηζηηθή θξίζε ζην Donbas ελψ, ηαπηφρξνλα, δελ γίλεηαη 

δεθηή ε πξφζβαζε ησλ νπθξαληθψλ θαη ησλ δηεζλψλ αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηηο 

θαηερφκελεο πεξηνρέο· εθθξάδεη ηε βαζηά αλεζπρία ηνπ γηα ηηο δπζκελείο απφ 

αλζξσπηζηηθήο ζθνπηάο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο δηαβηνχλ άλσ ηνπ 1,5 εθαηνκκπξίνπ 

εζσηεξηθά εθηνπηζζέλησλ αηφκσλ· εθθξάδεη βαζεηά αλεζπρία γηα ηηο παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ ηεινχζα ππφ ξσζηθή θαηνρή Κξηκαία, εηδηθφηεξα δε γηα 

ηελ νιέζξηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη Σάηαξνη ηεο Κξηκαίαο· 

21. δεηεί ηελ απειεπζέξσζε φισλ ησλ νκήξσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο ζπκθσλίεο ηνπ 

Μηλζθ, θαη ησλ πνιηηψλ ηεο Οπθξαλίαο πνπ θξαηνχληαη παξαλφκσο ζηε Ρσζηθή 

Οκνζπνλδία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Nadiya Savchenko, Oleg Sentsov, Oleksandr 

Kolchenko θαη άιισλ· 

22. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εληζρπζνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βαζηά 

ξηδσκέλεο δηαθζνξάο ζηε ρψξα, θαη εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηα κέηξα πνπ 

έιαβε ην νπθξαληθφ θνηλνβνχιην γηα ηελ θαζηέξσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή·  

23. αλακέλεη απφ ηηο νπθξαληθέο αξρέο ηελ ηαρεία θαη απζηεξή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

πνπ δηέπνπλ ηελ DCFTA θαη ηελ Αηδέληα γηα ηελ πκθσλία χλδεζεο· ππνγξακκίδεη 

ηελ αλάγθε λα ζεκεησζεί πεξαηηέξσ πξφνδνο ζε πνιινχο ηνκείο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηεξγαζίαο γηα ηε ζπληαγκαηηθή κεηαξξχζκηζε, ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ιακβαλνκέλεο, 

ηαπηφρξνλα, ηδηαηηέξσο ππφςε ηεο δπζρεξνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο·  

24. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, ζηελ Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο / Ύπαηε Δθπξφζσπν ζε Θέκαηα 

Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, ζηα θξάηε κέιε, ζηηο θπβεξλήζεηο 

θαη ηα θνηλνβνχιηα ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο θαη ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο, ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ΔΔ-Αλαηνιηθψλ Γεηηφλσλ (Euronest), 

θαη ζηηο Κνηλνβνπιεπηηθέο πλειεχζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ 

Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε. 


