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B7-0000/2011

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Εταιρικής Σχέσης - Ανατολική Διάσταση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών για την 
Ανατολική Εταιρική Σχέση στις 13 Δεκεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας 
(ΕΠΓ) της 19ης Ιανουαρίου 2006, σχετικά με την ενίσχυση της ΕΠΓ, της 15ης 
Νοεμβρίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ) 
της 6ης Ιουλίου 2006 και την αναθεώρηση του ΕΜΓΕΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2009,

– έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) από το 2004 
και ιδιαίτερα τις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της,

– έχοντας υπόψη τα σχέδια δράσης που ενεκρίθησαν από κοινού με την Αρμενία, 
Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία και Μολδαβία και την Ατζέντα Σύνδεσης με την Ουκρανία,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών για την ΕΠΓ της 26ης 
Ιουλίου 2010,

– έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της  Πράγας για την 
Ανατολική Εταιρική Σχέση της 7ης Μαΐου 2009,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον απολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) της 12ης Μαΐου 20101,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ανατολική Εταιρική 
Σχέση της 3ης Δεκεμβρίου 20082,

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με μια ισχυρή Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας της 5ης Δεκεμβρίου 20073, σχετικά με την ενίσχυση της ΕΠΓ της 4ης 
Δεκεμβρίου 20064, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας - έγγραφο 
στρατηγικής της 12ης Μαΐου 20045, σχετικά με μια Ευρύτερη Ευρώπη - Γειτονικές 
Σχέσεις: Ένα νέο πλαίσιο με τους γείτονές μας στα ανατολικά και νότια σύνορά μας της 
11ης Μαρτίου 20036,

                                               
1 COM(2010)0207.
2 COM(2008)0823
3 COM(2007)0774 τελικό.
4 COM(2006) 0726 τελικό.
5 COM(2004) 0373 τελικό.
6 COM(2003)0104 τελικό.
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– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 που προβλέπει τις γενικές διατάξεις για τη 
θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης1 (ΕΜΓΕΣ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δημιούργησε τις συνθήκες
προκειμένου η ΕΕ να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή των σχέσεών 
της με παράγοντες και εταίρους, ιδίως με τους γείτονές της, 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Ένωση θα αναπτύξει ειδική σχέση με τις γειτονικές χώρες με στόχο την 
εγκαθίδρυση ενός χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας που θα βασίζεται στις αξίες της 
Ένωσης και θα χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις βασιζόμενες στη 
συνεργασία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξή της η ΕΠΓ οδήγησε στην ενίσχυση των σχέσεων
με τις χώρες εταίρους και έφερε ορισμένα απτά αποτελέσματα· ότι οι προκλήσεις 
παραμένουν και ότι σήμερα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή, με σαφώς 
προσδιορισμένες προτεραιότητες δράσης, σαφή σημεία αναφοράς και διαφοροποίηση 
βασιζόμενη στις επιδόσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΑΕΣ) είναι ένα μεστό πολιτικό
πλαίσιο για την εμβάθυνση των σχέσεων με τις χώρες εταίρους και μεταξύ αυτών, 
βασιζόμενο στις αρχές της κοινής ιδιοκτησίας και ευθύνης· ότι η ενδυνάμωση των 
σχέσεων απαιτεί ενδυναμωμένη κοινή δέσμευση και απτή πρόοδο προς την κατεύθυνση 
της χρηστής διακυβέρνησης·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα έπρεπε να προωθήσει μια συνολική προσέγγιση, 
αυξάνοντας την υποστήριξή της στις κοινωνίες των πολιτών και στα μέσα ενημέρωσης 
και τούτο προκειμένου να υποστηρίξει τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού που αποτελούν 
προϋπόθεση για την μακροπρόθεσμη σταθερότητα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπίλυτες συγκρούσεις εμποδίζουν την οικονομική, 
κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη των ενδιαφερομένων χωρών καθώς και την 
περιφερειακή συνεργασία, σταθερότητα και ασφάλεια

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΜΓΕΣ συνέβαλε στην απλούστευση της χρηματοδότησης
της ΕΠΓ· ότι η διαδικασία σχεδιασμού του διάδοχου μέσου πρέπει να αντανακλά τα 
συμπεράσματα της στρατηγικής αναθεώρησης της ΕΠΓ και να  πραγματοποιηθεί μέσω 
διαβουλεύσεων·

Αναθεώρηση της ΕΠΓ - Γενικές παρατηρήσεις

1.  επιβεβαιώνει τις αξίες, τις αρχές και τις δεσμεύσεις επί των οποίων έχει βασιστεί η ΕΠΓ, 

                                               
1 ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 1.
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στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η δημοκρατία, η αρχή του κράτους δικαίου, ο σεβασμός 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, η χρηστή
διακυβέρνηση, η οικονομία της αγοράς και η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και ότι η ΕΠΓ 
εξακολουθεί να αποτελεί ένα σταθερό πλαίσιο για την εμβάθυνση και ενίσχυση των 
σχέσεων με τους στενότερους εταίρους μας με στόχο την υποστήριξη των πολιτικών, 
κοινωνικών και οικονομικών τους μεταρρυθμίσεων· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης της αρχής της κοινής ευθύνης όσον αφορά την εκπόνηση και εφαρμογή των 
προγραμμάτων της ΕΠΓ·

2.  τονίζει με έμφαση ότι, η στρατηγική αναθεώρηση της ΕΠΓ πρέπει να αντανακλά την 
ανάληψη αυξημένων πολιτικών υποχρεώσεων εκ μέρους όλων των εταίρων και να 
ενισχύει μια διαφοροποίηση βάσει επιδόσεων, στηριζόμενη σε σαφώς καθορισμένα 
κριτήρια·

3.  τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστούν και να αξιοποιηθούν οι αλλαγές που επέφερε η 
Συνθήκη της Λισαβόνας και ιδίως ο ενισχυμένος ρόλος του ΥΕ/ΑΕ, η δημιουργία της 
ΕΥΕΔ καθώς και οι νέες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου η 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή και να ενισχυθεί η 
αποδοτικότητα και νομιμότητα της εξωτερικής διάστασης και δράσης της·

ΕΠΓ - Ανατολική διάσταση

4. χαιρετίζει την έναρξη της ΑΕΣ ως πολιτικό πλαίσιο για την προώθηση της ανατολικής
διάστασης της ΕΠΓ που έχει ως στόχο την εμβάθυνση και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ
της ΕΕ και των ανατολικών της γειτόνων, διευρύνοντας την πολιτική σύνδεση, την
οικονομική ενσωμάτωση και τη νομοθετική προσέγγιση υποστηρίζοντας ταυτόχρονα της 
πολιτικές και κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες εταίρους· καλεί το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εκπονήσουν σαφή κριτήρια για τον έλεγχο 
των μεταρρυθμίσεων αυτών, επισημαίνοντας ότι τα κριτήρια θα έπρεπε να λαμβάνουν 
υπόψη τις ιδιομορφίες του κάθε εταίρου, περιλαμβανομένων των διαφορετικών τους 
στόχων και δυνατοτήτων·

5.  υπογραμμίζει ότι η προοπτική της προσχώρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 49 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί την μακροπρόθεσμη προοπτική των 
χωρών εταίρων μας και τονίζει τη σημασία που έχει να διατηρηθεί η προοπτική της 
ένταξης ως κινητήρια δύναμη για μεταρρυθμίσεις στις χώρες αυτές·

6. υπενθυμίζει ότι οι κοινές θεμελιώδεις αξίες, περιλαμβανομένης της δημοκρατίας, του
κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών, της ανεξαρτησίας της δικαστικής αρχής, της καταπολέμησης της διαφοράς 
που αποτελούν τη βάση της ΕΠΓ και της ΑΕΣ θα έπρεπε να παραμείνουν η βασική 
παράμετρος αξιολόγησης των επιδόσεων των χωρών εταίρων μας· ενθαρρύνει ως εκ 
τούτου την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να επιδιώξουν μια περισσότερο φιλόδοξη εφαρμογή 
των ετησίων προγραμμάτων δράσης στον τομέα αυτό·

7.  επισημαίνει ότι από την έναρξη της ΕΠΓ το 2004, κατεγράφησαν ανάμικτα
αποτελέσματα με θετικές εξελίξεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον 
εκδημοκρατισμό σε ορισμένες χώρες εταίρους και ορισμένες αρνητικές σε άλλες, 
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ιδιαίτερα στη Λευκορωσία·

8. τονίζει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της δικαστικής αρχής
και της αστυνομίας θα έπρεπε να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα της ΕΕ για την 
ανάπτυξη των σχέσεών της με τους ανατολικούς εταίρους και ότι τούτο θα έπρεπε να 
αντανακλάται στο Πλαίσιο Συνολικής Οικοδόμησης Θεσμών·

9.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συμπλήρωση των διμερών σχέσεων της ΕΕ με τις
χώρες ΑΕΣ με την πολυμερή της διάσταση αυξάνοντας τον αριθμό δραστηριοτήτων και
πρωτοβουλιών που περιλαμβάνονται στα θεματικά πλαίσια, αποδίδοντας ιδιαίτερη
προσοχή στην περαιτέρω ενίσχυση ενός ενεργού διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών· 
επισημαίνει ωστόσο ότι η διμερής διάσταση παραμένει εξέχουσα και ζητεί σαφέστερη 
και αυστηρή διαφοροποίηση στο πλαίσιο της οποίας οι φιλοδοξίες και οι δεσμεύσεις θα 
συνοδεύονται από την εφαρμογή και την πραγματική πρόοδο· πιστεύει ακράδαντα ότι η 
σύσφιξη των δεσμών με τους εταίρους που σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις θα έχει 
θετικά αποτελέσματα στους υπόλοιπους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ενίσχυση 
της πολυμερούς συνεργασίας·

10. τονίζει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) πρόκειται να
διαδραματίσουν σοβαρό ρόλο στην προώθηση των αξιών επί των οποίων βασίζεται η
ΕΠΓ και συγκεκριμένα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του
εκδημοκρατισμού και ότι ο ρόλος αυτός, καθώς και συμμετοχή του στην εφαρμογή π 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΜΓΕΣ και στον έλεγχο της εφαρμογής των σχεδίων 
δράσης της ΕΠΓ θα έπρεπε να υποστηριχτεί περαιτέρω με την παροχή οικονομικής και 
θεσμικής στήριξης· χαιρετίζει την ενεργή συμμετοχή των ΟΚΠ, ιδίως εκείνων από τις 
χώρες εταίρους στο Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών·

11. υπογραμμίζει τη σημασία των τοπικών αρχών στη δημοκρατική ανάπτυξη των χωρών
εταίρων και ενθαρρύνει την επέκταση των προγραμμάτων αδελφοποίησης μεταξύ των 
τοπικών αρχών της ΕΕ και των χωρών εταίρων καθώς και τη δημιουργία της Τοπικής και 
Περιφερειακής Συνέλευσης Ανατολικής Ευρώπης και Νοτίου Καυκάσου·

12. τονίζει τη σημασία της ελευθερίας του Τύπου και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης
για την ανάπτυξη των δημοκρατιών και ως μέσο προώθησης ανταλλαγών και
επικοινωνίας μεταξύ των κοινωνιών στην περιοχή και μεταξύ των ιδίων και της ΕΕ· 
ενθαρρύνει την ΕΕ να στηρίξει τη δημιουργία και εδραίωση των μέσων ενημέρωσης, 
μεταξύ άλλων και με οικονομική στήριξη, ως τρόπο προώθησης άμεσων διαύλων 
επικοινωνίας μεταξύ των κοινωνιών·

13. υπενθυμίζει την άποψή του ότι οι συμφωνίες σύνδεσης αποτελούν σημαντικό εργαλείο
για την τόνωση των μεταρρυθμίσεων και ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνουν
συγκεκριμένους όρους, χρονοδιαγράμματα και κριτήρια επιδόσεων και να συνοδεύονται
από μια διαδικασία ελέγχου σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να εμβαθυνθεί
αποτελεσματικά η διμερής σχέση με την ΕΕ συνολικά και προκειμένου να ενισχυθεί η 
συνέπεια μεταξύ όλων των συνιστωσών των συμφωνιών αυτών, όπως πολιτικές, 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνιστώσες και σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· χαιρετίζει τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες των Συνολικών 
Προγραμμάτων Οικοδόμησης Θεσμών το 2011· υπογραμμίζει ότι, έχοντας κατά νου τον 
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φιλόδοξο χαρακτήρα των συμφωνιών σύνδεσης και της κρίσιμης σημασίας που έχουν για 
το μέλλον της ανατολικής εταιρικής σχέσης, η ΕΕ θα έπρεπε να υποστηρίξει τις χώρες 
αυτές με τεχνική και οικονομική βοήθεια προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν 
τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σε σχέση με την εφαρμογή·

14. χαιρετίζει το έργο της Συμβουλευτικής Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕΕ στην Αρμενία
και την έναρξη των δραστηριοτήτων της στη Μολδαβία· καλεί την ΄Υπατη 
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο και την Επιτροπή να συζητήσουν την δυνατότητα παροχής της 
βοηθείας αυτής σε άλλους ανατολικού εταίρους·

15. θεωρεί ότι η αυξημένη οικονομική ολοκλήρωση αποτελεί φορέα των μεταρρυθμίσεων
και παράγοντα αλλαγής· πιστεύει ότι η προοπτική της θέσπισης Ευρέων και Συνεκτικών 
Ζωνών Ελευθέρου Εμπορίου με την ΕΕ, μόλις εκπληρωθούν οι αναγκαίες συνθήκες, 
είναι ένας από τους βασικούς ελκυστικούς παράγοντες της ΑΕΣ για τις χώρες εταίρους 
και ισχυρό κίνητρο για μεταρρυθμίσεις·

16. τονίζει τη σημασία που έχει η υποστήριξη της κινητικότητας των πολιτών και η
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ιδίως με τη διευκόλυνση της χορήγησης
θεωρήσεων και τις συμφωνίες επανεισδοχής με προοπτική τη σταδιακή ελευθέρωση των
θεωρήσεων με μακροπρόθεσμο στόχο την πλήρη κατάργησή τους, υπό την προϋπόθεση 
ότι θα πληρούνται οι σχετικοί όροι· ενθαρρύνει τις διμερείς συμφωνίες που 
περιλαμβάνουν την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για τη μετανάστευση στις 
χώρες ΕΠΓ· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των συμφωνιών και 
πολιτικών αυτών, ιδιαίτερα η παροχή ασύλου θα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και με τις προδιαγραφές της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

17. καλεί επειγόντως την Επιτροπή να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κινητικότητα των
σπουδαστών, ακαδημαϊκών, ερευνητών και επιχειρηματιών, εξασφαλίζοντας επαρκείς
πόρους και ενισχύοντας τη διεύρυνση των υφισταμένων προγραμμάτων χορήγησης 
υποτροφιών· χαιρετίζει την εγκαθίδρυση Εταιρικών Σχέσεων Κινητικότητας με τη
Μολδαβία και τη Γεωργία και ενθαρρύνει τη σύναψη των εταιρικών αυτών σχέσεων με 
άλλους ανατολικούς εταίρους ως τμήμα της Συνολικής Προσέγγισης της ΕΕ σε σχέση με 
τη μετανάστευση·

18. τονίζει τη σημασία της τομεακής συνεργασίας, δεδομένης της αυξανόμενης
αλληλοεξάρτησης, ιδίως σε τομείς όπως η ενεργειακή ασφάλεια, το περιβάλλον και η
κλιματική αλλαγή, η εκπαίδευση, η πληροφορική, η έρευνα, οι μεταφορές, η κοινωνική
ανάπτυξη και ένταξη, η απασχόληση και οι πολιτικές δημιουργίας απασχόλησης, καθώς 
και η συνεργασία στο τομέα της υγείας· υπογραμμίζει ότι η ενισχυμένη τομεακή 
συνεργασία θα μπορούσε να ενδυναμώσει τις συνέργιες μεταξύ των εσωτερικών 
πολιτικών της ΕΕ και των ΕΠΓ· θεωρεί στο πλαίσιο αυτό ότι περισσότερες χώρες εταίροι 
θα έπρεπε να ενθαρρυνθούν να συνάψουν πρωτόκολλα με την ΕΕ σχετικά με τη 
συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα και υπηρεσίες·

19. επαναλαμβάνει την αξία του ΕΜΓΕΣ ως χρηματοδοτικού μέσου της ΕΠΓ, τονίζει όμως
την ανάγκη περισσότερης ευελιξίας και ετοιμότητας στην αντιμετώπιση των κρίσεων και
εξασφάλισης καλύτερα στοχευμένης βοήθειας, ιδίως με στόχο την κοινωνία των πολιτών 
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και τα τοπικά επίπεδα εξασφαλίζοντας μια συνολική προσέγγιση· υπογραμμίζει την αξία 
που έχει ο έλεγχος της διαχείρισης και των διαδικασιών εφαρμογής των διαφόρων
προγραμμάτων σε πλαίσιο ΕΥΕΔ· καλεί την Επιτροπή και το ΕΥΕΔ να 
πραγματοποιήσουν σύντομα διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο και τους 
ενδιαφερόμενους της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του σχεδιασμού του διάδοχου 
μέσου·

20. τονίζει τη σημασία της διατήρησης των καταλλήλων επιπέδων χρηματοδότησης και
ενθαρρύνεται από τον βελτιωμένο συντονισμό του έργου των διεθνών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων δωρητών προκειμένου να βελτιωθεί η
αποτελεσματικότητα και να δημιουργηθούν συνέργιες· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα έπρεπε 
επίσης να συμβάλλει στην καλύτερη χρήση των υφισταμένων πόρων εκ μέρους των 
κρατών εταίρων με αυξημένη έμφαση στην πρακτική συνεργασίας εις τρόπον ώστε να 
μπορέσουν καλύτερα τα θεσμικά τους όργανα να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις και 
δεσμεύσεις που απορρέουν από τις διάφορες συμφωνίες οι οποίες έχουν συναφθεί με την 
ΕΕ·

21. θεωρεί την υποστήριξη από τον προϋπολογισμό ως χρήσιμο εργαλείο που θα μπορούσε
να παράσχει πραγματικά κίνητρα, πιστεύει όμως ότι τούτο θα έπρεπε να εξαρτάται από 
όρους, περιλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης του προϋπολογισμού και 
των διαδικασιών ελέγχου στις χώρες δικαιούχους, χαμηλά επίπεδα διαφοράς και 
ικανότητα χρησιμοποίησης της στήριξης αυτής με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και 
λογοδοσία·

22. επισημαίνει την αυξημένη δέσμευση της ΕΕ επί θεμάτων ασφαλείας στο πλαίσιο της
ανατολικής γειτονίας με τη συγκρότηση Αποστολής Μεθοριακής Συνδρομής της ΕΕ στη
Μολδαβία και της Αποστολής Ελέγχου της ΕΕ στη Γεωργία· καλεί την Ύπατη
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο και το ΕΥΕΔ να ενισχύσουν την συμμετοχή τους για την
επίλυση των παρατεινόμενων συγκρούσεων με ενεργότερη συμμετοχή σε μόνιμες και επί
τούτου δημιουργημένες δομές για την επίλυση των συγκρούσεων ιδίως σε πλαίσιο ΟΑΣΕ 
και με μέτρα και προγράμματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, περιλαμβανομένης της 
δημιουργίας νέων αποστολών και της εξέτασης του ενδεχομένου ανάληψης 
πραγματιστικών πρωτοβουλιών όπως οι άτυπες επαφές με τις κοινωνίες και τους ηγέτες 
των αποσχισθέντων εδαφών· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της αρχής 
των σχέσεων καλής γειτονίας σε πλαίσιο ΕΠΓ και ΑΕΣ και κατά τις διαπραγματεύσεις 
για τη σύναψη συμφωνιών σύμβασης· θεωρεί ότι οι Ειδικοί Απεσταλμένοι της ΕΕ έχουν 
να διαδραματίσουν σοβαρό ρόλο, ιδιαίτερα όπου η αποστολή τους έχει περιφερειακή 
διάσταση·

Ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

23. τονίζει την καθοριστική σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ενίσχυση του
πολιτικού διαλόγου καθώς και το ρόλο του στην παγίωση της ελευθερίας και της
δημοκρατίας στις γειτονικές χώρες εταίρους· υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για την 
αύξηση της συνέπειας στο έργο του μέσω των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων, 
ενισχύοντας τη σχέση του με την κοινωνία των πολιτών και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών των σωμάτων του περιλαμβανομένης της καλύτερης χρήσης των 
αντιπροσωπειών του σε διακοινοβουλευτικούς φορείς·



PE454.421v01-00 8/8 RE\840976EL.doc

EL

24. ζητεί την άμεση εγκαθίδρυση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Γειτονίας
(EURONEST), υπογραμμίζοντας το ρόλο της στην εμβάθυνση της δημοκρατίας και των 
δημοκρατικών θεσμών και τη σημασία της στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής 
διάστασης της εταιρικής σχέσης·

25. τονίζει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις φάσεις και τομείς της
ανάπτυξης της ΕΠΓ τόσο κατά τον προσδιορισμό των στρατηγικών επιλογών όσο και
στον έλεγχο της εφαρμογής της ΕΠΓ και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στη συνεχή
άσκηση του δικαιώματος κοινοβουλευτικού ελέγχου όσον αφορά την εφαρμογή της ΕΠΓ
καθώς και στη διενέργεια τακτικού διαλόγου με την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή 
του ΕΜΓΕΣ· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για την περιορισμένη πρόσβαση στα 
έγγραφα και τις περιορισμένες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της εκπόνησης των σχετικών 
προγραμματικών εγγράφων και ζητεί επιπλέον να του χορηγηθεί πρόσβαση στις εντολές 
όλων των υπό διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών με τις χώρες εταίρους της ΕΠΓ 
σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, όπου αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

*
*     *

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την
Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο και το ΕΥΕΔ, στην Επιτροπή 
Περιφερειών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών ΕΠΓ, τον ΟΑΣΕ και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης.


