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B8-0079/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηην εθαρμογή ηων ζσμθωνιών 

ζύνδεζης και ηων ζθαιρικών και ζε βάθος ζσμθωνιών ελεύθερων ζσναλλαγών με ηη 

Γεωργία, ηη Μολδαβία και ηην Οσκρανία 

(2015/3032(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηηο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο ζθαηξηθψλ θαη ζε βάζνο ζπκθσληψλ 

ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ / ζθαηξηθέο θαη ζε βάζνο δψλεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ 

(AA/DCFTA)  κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

Αηνκηθήο Δλέξγεηαο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπο, αθελφο, θαη ηεο Γεσξγίαο, ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Μνιδαβίαο (εθεμήο Μνιδαβίαο) θαη ηεο Οπθξαλίαο, αθεηέξνπ, 

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

Οπθξαλία θαζψο θαη γηα ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή 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 ηελ θνηλή αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο ΥΔ/ΑΔ, ηεο 18εο 

Ννεκβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ επαλεμέηαζε ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθβαζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ χλδεζεο ΔΔ-Μνιδαβίαο, 

ηεο 16εο Μαξηίνπ 2015, ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ χλδεζεο ΔΔ-Γεσξγίαο, ηεο 

16εο Ννεκβξίνπ 2015, θαη ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ χλδεζεο ΔΔ-Οπθξαλίαο, 

ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 2015, 

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

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Γεσξγία, ε Μνιδαβία θαη ε Οπθξαλία είλαη ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο πνπ έρνπλ επηιέμεη ηνλ δξφκν ηεο ζχζθημεο ηεο 

πνιηηηθήο ζχλδεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο ζηελ ΔΔ κέζσ ηεο πην 

πξνεγκέλεο έσο ζήκεξα γεληάο ζπκθσληψλ ζχλδεζεο, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηε 

δεκηνπξγία κηαο ζθαηξηθήο θαη ζε βάζνο δψλεο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ (AA/DCFTA)·  

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη AA/DCFTA κε ηε Γεσξγία θαη ηε Μνιδαβία εθαξκφδνληαη 

πξνζσξηλά απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2014·  

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016, ε ΔΔ θαη ε Οπθξαλία άξρηζαλ λα 

εθαξκφδνπλ πξνζσξηλά ηε ζθαηξηθή θαη ζε βάζνο δψλε ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ 

(DCFTA), ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζπκθσλίαο ζχλδεζεο () πνπ 

ππεγξάθε θαηά ηνλ Ινχλην ηνπ 2014· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πνιηηηθφ ζθέινο απηήο 

ηεο  ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ ηνπ 2014·  

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε απηέο ηηο , νη ηξεηο εηαίξνη έρνπλ δεζκεπζεί λα 

πξνσζήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ κεηαξξπζκίζεηο κε βάζε θνηλέο αμίεο φζνλ αθνξά ηε 

Γεκνθξαηία, ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, ην θξάηνο δηθαίνπ, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 
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θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ 

πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο·  

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ηζρπξφηεξνη πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δεζκνί πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην απηφ ζα επηθέξνπλ κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη επεκεξία 

ζε νιφθιεξε ηελ επξσπατθή ήπεηξν· 

1. ραηξεηίδεη ηελ γεληθά επηηπρή έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπκθσληψλ ζχλδεζεο θαη ηε 

ζηαδηαθή πινπνίεζε δσλψλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ· επηκέλεη φηη ε εθαξκνγή ησλ ελ 

ιφγσ AA/DCFTA θαη ησλ ζρεηηθψλ ζεκαηνινγίσλ ζχλδεζεο πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη 

λα είλαη χςηζηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ΔΔ θαη ηνπο ηξεηο εηαίξνπο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

λα παξαθνινπζεί εθ ηνπ ζχλεγγπο ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο θαη λα ηεξεί δεφλησο 

ελήκεξν ην Κνηλνβνχιην· 

2. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζεκαηνινγίσλ ζχλδεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ 

ηεο ΓΟΔ· πξνηξέπεη φια ηα κέξε λα ηεξήζνπλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο γηα ηα βαζηθά 

εξγαζηαθά πξφηππα· δεηεί ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηελ θαηαβνιή 

πεξαηηέξσ πξνζπαζεηψλ γηα λα πξνσζεζεί ε αμηνπξεπήο εξγαζία θαη λα κεηαηξαπεί ν 

ηνκέαο ηεο άηππεο εξγαζίαο ζε επίζεκε εξγαζία, ηελ αλάπηπμε εξγαζηαθψλ πξνηχπσλ 

αζθάιεηαο, θαζψο θαη ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν θαη ηελ πιήξε άζθεζε ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ· ζεσξεί φηη ηα παξαπάλσ πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε 

θνηλσληθά ηζνξξνπεκέλα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο·  

3. ζεσξεί φηη, ηδίσο γηα εθείλεο ηηο ρψξεο εηαίξνπο πνπ πιήηηνληαη απφ νηθνλνκηθή θξίζε, 

ν ζηφρνο ησλ DCFTA, πάλσ απ’ φια, πξέπεη λα είλαη λα επηηεπρζεί απηή θαη 

δηαηεξήζηκε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ· ππνγξακκίδεη φηη ε 

εθαξκνγή ησλ DCFTA, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζα 

απνηειέζεη ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηελ νπθξαληθή νηθνλνκία θαη αγνξά εξγαζίαο κε 

θνηλσληθέο ζπλέπεηεο πνπ δελ πξέπεη λα αγλννχληαη· ππνγξακκίδεη φηη ε δεκηνπξγία 

δηκεξψλ DCFTA κε ηελ Οπθξαλία, ηε Γεσξγία θαη ηε Μνιδαβία απνηειεί εξγαιείν 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζχγρξνλσλ, δηαθαλψλ θαη πξνβιέςηκσλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, γηα ηε ξπζκηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ηε ζηαδηαθή νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε ησλ εηαίξσλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο ΔΔ, θαζψο θαη γηα ηελ πινπνίεζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

καθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο 

επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ βάζεη ησλ θαλφλσλ ηνπ ΠΟΔ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 

θπξίαξρσλ επηινγψλ·  

4. επαλαιακβάλεη ηε ζηαζεξή ηνπ ππνζηήξημε ζηελ εζληθή θπξηαξρία θαη ηελ εδαθηθή 

αθεξαηφηεηα θαη ησλ ηξηψλ εηαίξσλ εληφο ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ ζπλφξσλ ηνπο·  

5. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξνζσξηλή έλαξμε ηζρχνο, ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2016, ηεο DCFTA ΔΔ-Οπθξαλίαο θαη εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ 

νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ θαηά ηεο Οπθξαλίαο απφ ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, παξά ην ην 

γεγνλφο φηη ε Οπθξαλία θαη ε ΔΔ θαηαβάιινπλ ζνβαξέο θαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα 

λα ακβιχλνπλ ηηο αλεζπρίεο ηεο· επηζεκαίλεη φηη ε θίλεζε απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηελ ππνπξγηθή ζπκθσλία ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2014 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Μηλζθ· πηζηεχεη αθξάδαληα φηη εμαθνινπζνχλ λα είλαη εθηθηέο πξαθηηθέο ιχζεηο 
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ζην πιαίζην ηεο επειημίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε DCFTA θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ· δεηεί, σο εθ ηνχηνπ, ηε ζπλέρηζε ηνπ ηξηκεξνχο δηαιφγνπ ζην 

πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν· ζπγραίξεη ηελ Οπθξαλία γηα ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηεο λα 

αξρίζεη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο DCFTA· δεηεί λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ επίηεπμε βηψζηκνπ modus vivendi κε ηελ Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε· 

6. ππνζηεξίδεη ηε δέζκεπζε θαη ηελ πνιχπιεπξε ρξεκαηνδνηηθή θαη ηερληθή βνήζεηα πνπ 

ρνξεγείηαη απφ ηελ ΔΔ θαη άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζηελ Οπθξαλία θαη ηε 

Γεσξγία· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηε Μνιδαβία 

αλάγθαζε ηελ ΔΔ λα αλαζηείιεη ηε ρνξήγεζε  ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο πξνο ηε ρψξα· 

ηνλίδεη φηη ε νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο ΔΔ πξνο φινπο ηνπο εηαίξνπο ηεο πξνυπνζέηεη 

ζπγθεθξηκέλα κεηαξξπζκηζηηθά κέηξα θαη φηη ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα απνηειεί επίζεο 

ζεκαληηθή πξνυπφζεζε· θαιεί ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο Μνιδαβίαο λα επηηαρχλνπλ 

ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη λα ζρεκαηίζνπλ λέα θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ πνπ λα κπνξεί 

λα πξνρσξήζεη ρσξίο λα θαζπζηεξήζεη πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε ηε κεηαξξπζκηζηηθή 

δηαδηθαζίαο πξνο φθεινο φισλ ησλ κνιδαβψλ πνιηηψλ· ηνλίδεη, επηπιένλ, ηελ αλάγθε 

λα δηεξεπλεζεί δεφλησο ην ζθάλδαιν ησλ ηξαπεδψλ, λα πξνζαρζνχλ νη ππεχζπλνη 

ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο, θαη λα εμαζθαιηζηεί ε επηζηξνθή ησλ θιαπέλησλ θεθαιαίσλ· 

ζεσξεί φηη ε ηξέρνπζα ηξαπεδηθή θξίζε θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ζνβαξψλ ζπζηεκηθψλ 

βειηηψζεσλ ζην λνκηθφ πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν έιεγρνο θαη ε δηαθάλεηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα· 

7. ππελζπκίδεη φηη νη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη πνπ δηαηίζεληαη δελ επαξθνχλ γηα λα 

ζηαζεξνπνηεζεί ε νηθνλνκία νχηε γηα λα επηηεπρζεί βηψζηκε επηηπρία, ρσξίο ηε ζπλερή 

δέζκεπζε ησλ εηαίξσλ λα πξνσζήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, θαη λα επηηχρνπλ 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή·  

8. επαηλεί ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιαλ νη αξρέο ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο Μνιδαβίαο γηα 

λα επηηχρνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ζεκεησζεί κέρξη ζηηγκήο φζνλ αθνξά ηελ 

ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ πξνηχπσλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε DCFTA· 

εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη, παξά ηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή, νη εμαγσγέο απφ ηε Γεσξγία θαη ηε Μνιδαβία πξνο ηελ ΔΔ 

απμήζεθαλ θαηά ηνπο πξψηνπο 12 κήλεο ηεο εθαξκνγήο ηεο DCFTA , θαζψο 

ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ηεο ΔΔ απφ ηε Γεσξγία θαηά 15% θαη αχμεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ηεο επί ησλ εμαγσγψλ ηεο Μνιδαβίαο θαηά 62%· ζεσξεί φηη είλαη 

αλαγθαίν λα ζεκεησζεί ηαρεία πξφνδνο φζνλ αθνξά ηα πγεηνλνκηθά θαη 

θπηνυγεηνλνκηθά πξφηππα· εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ην γεγνλφο φηη πιένλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην 95% ησλ πθηζηάκελσλ πξνηχπσλ ηεο Γεσξγίαο ζρεηηθά κε ηα 

ηερληθά εκπφδηα ζην εκπφξην είλαη δηεζλνχο θαη επξσπατθνχ επηπέδνπ, γεγνλφο πνπ 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ψζηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

επξσπατθέο αιπζίδεο αμίαο· θαιεί ηε Μνιδαβία λα πξνζαξκφζεη ην εζληθφ ζρέδην 

δξάζεο ζε ηνκείο φπνπ έρνπλ ζεκεησζεί θαζπζηεξήζεηο·  

9. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη εθηεηακέλε δηαθζνξά, 

παξά ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί φζνλ αθνξά ηελ έγθξηζε λέαο λνκνζεζίαο θαη ηε 

δεκηνπξγία ζεζκηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο· πξνηξέπεη 

ζζελαξά ηηο ρψξεο εηαίξνπο λα αμηνπνηνχλ πιήξσο ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε 

ζπκθσλία θαη λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 
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πνπ παξεκπνδίδεη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε· δεηεί, ζην πιαίζην απηφ, 

ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ησλ ζπλαθψλ 

ζρεδίσλ δξάζεο ή ζηξαηεγηθψλ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα θαηαβιεζνχλ πξφζζεηεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπζηάζεσλ ηεο ζρεηηθήο Οκάδαο θξαηψλ θαηά 

ηεο δηαθζνξάο (GRECO) θαη ηνπ ΟΟΑ· 

10. ζπγραίξεη ηε Γεσξγία γηα ην θαηλνηφκν ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, 

ην νπνίν αχμεζε ζεκαληηθά ηε δηαθάλεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ινγνδνζία, 

νη νπνίεο ζπληζηνχλ βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο· ζπληζηά 

ηε δηεχξπλζε ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πέξα απφ ηελ απνθιεηζηηθή εζηίαζε ζην θφζηνο· 

δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα παξάζρεη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ κε βάζε ηελ 

θαιχηεξε ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο, ιακβάλνληαο ππφςε θνηλσληθά θξηηήξηα θαη θξηηήξηα 

βησζηκφηεηαο· θαιεί ηηο γεσξγηαλέο αξρέο λα επηηαρχλνπλ ηηο πξνεηνηκαζίεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο γηα ην εκπφξην θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε, θαηφπηλ πιήξνπο 

δηαβνχιεπζεο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο· 

11. επηζεκαίλεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα κεηαξξπζκηζηεί ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα ψζηε λα 

δηαζθαιηζζεί ε θαιή ιεηηνπξγία, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ηνκέα, 

ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βελεηίαο·  

12. επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε λα ζπλερηζηνχλ νη εξγαζίεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, σο πξναπαηηνχκελν γηα κηα 

δηαθαλή θαη απνηειεζκαηηθή δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ ππεξεζία φισλ ησλ 

πνιηηψλ· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη ηηο επξσπατθέο αξρέο γηα ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ ΟΟΑ/SIGMA θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα 

κεζνδνινγία πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηηο ρψξεο πνπ είλαη ππνςήθηεο γηα πξνζρψξεζε 

ζηελ ΔΔ· 

13. επαλαιακβάλεη ηε ζεκαζία ηεο ελζσκάησζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο· εθθξάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε αλαζεψξεζε ηεο ΔΠΓ αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε 

γηα πξφζζεηε ζηήξημε ησλ ηνπηθψλ, εζληθψλ θαη δηαπεξηθεξεηαθψλ νξγαλψζεσλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ· ζεκεηψλεη κε αλεζπρία, σζηφζν, φηη, κέρξη ηψξα, δελ έρεη 

εθδεισζεί κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ηεο ΔΔ, κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπκβνπιεπηηθέο νκάδεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ησλ ζπκθσληψλ ζχλδεζεο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα 

εμαγάγεη θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα κε ζθνπφ λα εληζρπζνχλ απηνί νη κεραληζκνί θαη 

λα εμαζθαιηζζεί ν αληηπξνζσπεπηηθφο ραξαθηήξα ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο·  

14. ραηξεηίδεη ζεξκά ηηο πην πξφζθαηεο θαη ηηο ηειεπηαίεο εθζέζεηο πξνφδνπ, πνπ 

δεκνζίεπζε ε Δπηηξνπή ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2015, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ 

δξάζεο ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο ζρεηηθά κε ηελ ειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηψηνο 

ησλ ζεσξήζεσλ, θαη πξνζβιέπεη ζηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ 

πξνηάζεσλ· επαηλεί ηε Μνιδαβία γηα ηελ νκαιή εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο απαιιαγήο 

απφ ηελ ππνρξέσζε ζεψξεζεο απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2014, ην νπνίν ζπληζηά έλα θαιφ 

παξάδεηγκα γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή·  

15. ζεκεηψλεη φηη, ελψ θαη νη ηξεηο ρψξεο έρνπλ ζεκεηψζεη πξφνδν ζηνλ ηνκέα ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, απαηηνχληαη πεξαηηέξσ 
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δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ εδξαίσζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ έγθξηζε λέαο λνκνζεζίαο, πην πξφζθαηα 

ζηελ Οπθξαλία, θαη πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ εληζρχζεη ηελ πξνζηαζία απφ ηηο δηαθξίζεηο· 

ζεκεηψλεη, σζηφζν, φηη ηα άηνκα ΛΟΑΓΜ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη δηψμεηο θαη 

απεηιέο απφ εμηξεκηζηηθέο νκάδεο, φηη ε θνηλφηεηα ησλ Ρνκά εμαθνινπζεί λα είλαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλε θαη φηη νη γπλαίθεο πθίζηαληαη δηαθξίζεηο θαη αληζφηεηα ζηελ 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή· 

16. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε Γεσξγία 

ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ· θαιεί φιεο 

ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο ζηε Γεσξγία λα βειηηψζνπλ ην πνιηηηθφ θιίκα απνθεχγνληαο 

ηελ αληηπαξάζεζε θαη ηελ πφισζε, εμαζθαιίδνληαο ηνλ δηαθνκκαηηθφ δηάινγν 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δεκνθξαηία θαη ην θξάηνο δηθαίνπ, θαη δίλνληαο ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζε πξνηεξαηφηεηεο φπσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, νη θνηλσληθέο αλεζπρίεο θαη ε 

πεξαηηέξσ εθαξκνγή ηεο /DCFTA· ηνλίδεη φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ 

πεξαηηέξσ εδξαίσζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηε Γεσξγία λα εμαζθαιηζηεί ρψξνο γηα ηελ 

άζθεζε αληηπνιίηεπζεο –κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο φηη ε πξνθπιάθηζε ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

κφλν σο έθηαθην κέηξν, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη, κεηαμχ 

άιισλ, ε αξρή ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο αζσφηεηαο– θαη λα εληζρπζεί ε αλεμαξηεζία θαη ν 

πινπξαιηζκφο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, θαζψο θαη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο 

γλψκεο· 

17. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ηξηψλ ρσξψλ ή ηεο ζχλδεζήο ηνπο 

ζε πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ, φπσο ην πξφγξακκα γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (COSME), θαη ηα πξνγξάκκαηα 

«Οξίδνληαο 2020», «Erasmus +», «Μαξία θινληφθζθα-Κηνπξί» θαη «Γεκηνπξγηθή 

Δπξψπε»· επηζεκαίλεη φηη αλακέλεηαη απηή ε ζπλεξγαζία, ε νπνία ζα είλαη ζπγρξφλσο 

ακνηβαία επσθειήο,  λα παξάζρεη ζηηο ρψξεο εηαίξνπο ηελ επθαηξία λα εμνηθεησζνχλ κε 

ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ· 

18. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ δηαηάμεσλ ησλ /DCFTA γηα ηελ ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία γηα 

ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη ηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ, δηαθαλψλ θαη 

απαιιαγκέλσλ απφ δηαθξίζεηο ελεξγεηαθψλ αγνξψλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηα 

πξφηππα ηεο ΔΔ, θαζψο θαη γηα ηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα θαη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε· 

ζηεξίδεη ηελ πξφζεζε ηεο ΔΔ λα εληζρχζεη ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο αγνξάο 

ελέξγεηαο κε ηε Μνιδαβία, ηελ Οπθξαλία θαη ηε Γεσξγία κέζσ ηεο Δλεξγεηαθήο 

Κνηλφηεηαο θαη λα κεηψζεη ηελ ελεξγεηαθή εμάξηεζε ρσξίο λα επηβαξχλεη ππεξβνιηθά 

ηα λνηθνθπξηά· θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηηο θπβεξλήζεηο λα επεμεξγαζηνχλ κέηξα πξνζηαζίαο 

απφ ηηο θνηλσληθέο δπζρέξεηεο· 

19. ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα ηε δηαξθή εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο εζσηεξηθήο 

λνκνζεζίαο πξνο ηηο δεζκεχζεηο ησλ DCFTA θαη πξνο ηηο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο θαη ηα 

δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο· ζεσξεί φηη νη ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα 

δηαδξακαηίζνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο απηήο·  

20. ππελζπκίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ ζηελ πξνψζεζε 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζηε ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ηεο λνκνζεζίαο κε ην θεθηεκέλν ηεο 

ΔΔ· δεηεί ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηε ζχλαςε κλεκνλίσλ ζπκθσλίαο 

κε βάζε ην ππφδεηγκα ηεο ζπκθσλίαο ηδίνπ ηχπνπ πνπ ππεγξάθε κε ην νπθξαληθφ 
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θνηλνβνχιην (Verkhovna Rada)· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

ηηο πξψηεο ζπλεδξηάζεηο ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ ζχλδεζεο ζχκθσλα κε ην 

θαζεζηψο ησλ  θαη ηνλίδεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ επαθψλ κεηαμχ βνπιεπηψλ ζε δηκεξή 

θαη πνιπκεξή πιαίζηα· 

21. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε λέα εζηίαζε ηεο αλαζεσξεκέλεο ΔΠΓ θαη ηελ 

πξφζεζε ηεο ΔΔ λα εληείλεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηαίξνπο καο ζηνπο ηνκείο ηεο 

πξφιεςεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο· ζεσξεί φηη απηή ε ζπλεξγαζία πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθή θαη λα ζηνρεχεη 

ζηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ απεηιψλ θαηά ηεο αζθάιεηαο θαη ζηελ αλάπηπμε θνηλψλ 

πξνζπαζεηψλ γηα ηε βηψζηκε δηεπζέηεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, κεηαμχ άιισλ κέζσ 

απμεκέλεο ζπκκεηνρήο ζηηο απνζηνιέο ΚΠΑΑ, θαη κέζσ δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο 

θαη δξάζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κε δηάδνζεο ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη 

ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θνξεηψλ φπισλ θαη ειαθξνχ νπιηζκνχ 

(SALW)· επαλαιακβάλεη ηε ζηήξημή ηνπ πξνο ηελ απνζηνιή ζπλνξηαθήο ζπλδξνκήο 

ηεο ΔΔ ζηε Μνιδαβία θαη ηελ Οπθξαλία (EUBAM), ηε ζπκβνπιεπηηθή απνζηνιή ηεο 

ΔΔ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ηνκέα ηεο κε ζηξαηησηηθήο αζθάιεηαο ζηελ Οπθξαλία 

(EUAM Οπθξαλία), θαζψο θαη ηελ απνζηνιή επηηήξεζεο ηεο ΔΔ ζηε Γεσξγία 

(EUMM), θαζψο θαη πξνο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ εηξεληθή 

επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ πιήηηνπλ ηηο ηξεηο ρψξεο· 

22. ππνγξακκίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα απμεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο 

θαη ε πξνβνιή ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζπκθσλίαο ζχλδεζεο, κεηαμχ άιισλ θαη κέζσ 

ηαθηηθψλ επαθψλ κε νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη λα 

δηεπθνιπλζνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ αληηθεηκεληθέο, αλεμάξηεηεο θαη ακεξφιεπηεο 

πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ην ζέκα απηφ· δεηεί λα θαηαβιεζνχλ θνηλέο πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθζηξαηεηψλ παξαπιεξνθφξεζεο θαη πξνπαγάλδαο ηφζν ζηηο 

ρψξεο εηαίξνπο φζν θαη ζηα θξάηε κέιε·  

23. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη έρνπλ ζρεδφλ νινθιεξσζεί νη 

δηαδηθαζίεο θχξσζεο, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο δηαδηθαζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ· 

ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε ην ζπκβνπιεπηηθφ δεκνςήθηζκα πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο Κάησ 

Χψξεο ζρεηηθά κε ηε /DCFTA κε ηελ Οπθξαλία θαη αλακέλεη κε ελδηαθέξνλ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ· απεπζχλεη έθθιεζε γηα επαγξχπλεζε φζνλ αθνξά ηελ ηπρφλ 

εζθαικέλε εξκελεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπκθσλίαο θαη ππελζπκίδεη, ηδίσο, ην 

γεγνλφο φηη ε /DCFTA απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ Οπθξαλία ρσξίο λα πξνζθέξεη απηή θαζαπηή θάπνηα πξννπηηθή 

πξνζρψξεζήο ηεο· ελζαξξχλεη ηνπο πνιίηεο ησλ Κάησ Χσξψλ λα εγθξίλνπλ ηε 

ζεκαληηθή απηή εηαηξηθή ζρέζε πξνο φθεινο νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο·  

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

Δπηηξνπή, ζηελ Δπξσπατθή Υπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο, θαζψο θαη ζηνπο 

πξνέδξνπο, ηα θνηλνβνχιηα θαη ηηο θπβεξλήζεηο ηεο Γεσξγίαο, ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο 

Οπθξαλίαο. 


