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Κοινή πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του 
πυρός στο Μινσκ και καλεί όλες τις 
πλευρές να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την πλήρη και καλόπιστη 
εφαρμογή της, προκειμένου να ανοίξει ο 
δρόμος για την έναρξη μιας πραγματικής 
ειρηνευτικής διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων του μόνιμου και 
αποτελεσματικού ελέγχου της ουκρανικής 
μεθορίου υπό τον επαλήθευση του ΟΑΣΕ, 
της πλήρους και άνευ όρων απόσυρσης 
των ρωσικών στρατευμάτων, των 
παράνομων ένοπλων ομάδων, του 
στρατιωτικού εξοπλισμού και των 
μισθοφόρων από το διεθνώς 
αναγνωρισμένο έδαφος της Ουκρανίας, και 
της απελευθέρωσης των ομήρων· θεωρεί 
λυπηρό το γεγονός ότι η συμφωνία 
κατάπαυσης του πυρός παραβιάζεται 
επανειλημμένα, κυρίως από τα ρωσικά 
στρατεύματα και τις δυνάμεις των 
αυτονομιστών, και ότι αυτές συνεχίζουν να 
ενισχύονται·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του 
πυρός στο Μινσκ και καλεί όλες τις 
πλευρές να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την πλήρη και καλόπιστη 
εφαρμογή της, προκειμένου να ανοίξει ο 
δρόμος για την έναρξη μιας πραγματικής 
ειρηνευτικής διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων του μόνιμου και 
αποτελεσματικού ελέγχου της ουκρανικής 
μεθορίου υπό τον επαλήθευση του ΟΑΣΕ, 
της πλήρους και άνευ όρων απόσυρσης 
των ρωσικών στρατευμάτων, των 
παράνομων ένοπλων ομάδων, του 
στρατιωτικού εξοπλισμού και των 
μισθοφόρων από το διεθνώς 
αναγνωρισμένο έδαφος της Ουκρανίας, και 
της απελευθέρωσης των ομήρων· θεωρεί 
λυπηρό το γεγονός ότι η συμφωνία 
κατάπαυσης του πυρός παραβιάζεται 
επανειλημμένα, κυρίως από τα ρωσικά 
στρατεύματα και τις δυνάμεις των 
αυτονομιστών, και ότι αυτές συνεχίζουν να 
ενισχύονται· τονίζει με έμφαση ότι η 
διένεξη αυτή μπορεί να λυθεί μόνο με 
πολιτικά μέσα·
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