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Τροπολογία 1
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σχετικά με τη στρατηγική στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου μετά την παράνομη προσάρτηση
της Κριμαίας από τη Ρωσία

σχετικά με τη στρατηγική στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου μετά την επανένωση της Κριμαίας 
με τη Ρωσία

Or. fr

Τροπολογία 2
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών,

Or. fr

Τροπολογία 3
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το μη δεσμευτικό 
ψήφισμα 68/262 της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ, της 27ης Μαρτίου 2014 
σχετικά με την εδαφική ακεραιότητα της 
Ουκρανίας
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Or. el

Τροπολογία 4
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ψηφίσματά του για τη Ρωσική 
Ομοσπονδία,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ψηφίσματά του για τη Ρωσική 
Ομοσπονδία, με ειδική αναφορά στο 
ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2014 
σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία 1α, της 17ης Απριλίου 2014 
σχετικά με την πίεση της Ρωσίας στις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
και ειδικότερα την αποσταθεροποίηση 
της ανατολικής Ουκρανίας 1β και της 
18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την 
κατάσταση στην Ουκρανία και τις 
εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας 1γ,

__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2014)0248
1β Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2014)0457
1γ Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2014)0025

Or. en

Τροπολογία 5
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου 
κορυφής του NATO της 5ης Σεπτεμβρίου 

διαγράφεται
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2014 στην Ουαλία,

Or. fr

Τροπολογία 6
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το Μνημόνιο της 
Βουδαπέστης σχετικά με τις εγγυήσεις 
ασφάλειας, της 5ης Δεκεμβρίου 1994,

Or. es

Τροπολογία 7
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παράγραφος 
4 του Καταστατικού Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών, ιδίως το ψήφισμα 
2625 της 24ης Οκτωβρίου 1970 για τις 
φιλικές σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών,

Or. pl

Τροπολογία 8
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Τελική Πράξη της 
Διάσκεψης του Ελσίνκι της 1ης 
Αυγούστου του 1975 για την καθιέρωση 
του σεβασμού των συνόρων στην 
Ευρώπη, της οποίας η Ρωσία είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, ιδίως την 
παράγραφο 2 στην οποία αναφέρεται ότι 
η χρήση απειλών ή βίας δεν επιτρέπεται,

Or. pl

Τροπολογία 9
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τους 
πυρηνικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς 
(INF) της 8ης Δεκεμβρίου 1987 που 
απαγορεύει την κατοχή, την παραγωγή 
και τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων 
και πυραύλων κρουζ μέσου βεληνεκούς 
(500 μέχρι 5500 km),

Or. pl

Τροπολογία 10
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το Υπόμνημα της 
Βουδαπέστης της 5ης Δεκεμβρίου 1994, 
με αντικείμενο την αποπυρηνικοποίηση 
της Ουκρανίας ως αντάλλαγμα της 
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εγγύησης του απαραβίαστου των 
συνόρων,

Or. pl

Τροπολογία 11
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία φιλίας 
μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας 
της 31ης Μαΐου 1997 για τον σεβασμό 
των συνόρων,

Or. pl

Τροπολογία 12
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Μινσκ 
της 5ης Σεπτεμβρίου 2014 μεταξύ άλλων 
για την άμεση κατάπαυση του πυρός, την 
απελευθέρωση των ομήρων και των 
ατόμων που κρατούνταν παράνομα,

Or. pl

Τροπολογία 13
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 ζ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δεύτερη συμφωνία 
του Μινσκ της 15ης Φεβρουαρίου 2015 
μεταξύ άλλων για την άμεση και πλήρη 
κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση 
των στρατευμάτων και των δύο μερών 
από την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη,

Or. pl

Τροπολογία 14
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί μία από τις πιο 
στρατηγικές περιοχές του κόσμου, έχοντας 
κομβική σημασία τόσο για την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της, σε σχέση κυρίως με τη 
θωράκιση της ασφάλειας και της άμυνάς 
τους, όσο και για την πολιτική γειτονίας 
και ανατολικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι σημερινές, 
παρατεινόμενες συνεχιζόμενες
συγκρούσεις στη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας (Υπερδνειστερία), στη 
Γεωργία (Νότια Οσετία και Αμπχαζία) και 
στα σύνορα μεταξύ Αρμενίας και 
Αζερμπαϊτζάν (Ναγκόρνο-Κάραμπαχ) 
έχουν ως επίκεντρο τη λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί μία από τις πιο 
στρατηγικές περιοχές του κόσμου, έχοντας 
κομβική σημασία τόσο για την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της, σε σχέση κυρίως με τη 
θωράκιση της ασφάλειας και της άμυνάς 
τους, όσο και για την πολιτική γειτονίας 
και ανατολικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες 
οι παλαιότερες συγκρούσεις στη 
Δημοκρατία της Μολδαβίας 
(Υπερδνειστερία), στη Γεωργία (Νότια 
Οσετία και Αμπχαζία) και στα σύνορα 
μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν 
(Ναγκόρνο-Κάραμπαχ) επηρεάζουν τη 
γεωπολιτική και γεωστραγική 
κατάσταση της λεκάνης του Ευξείνου 
Πόντου·

Or. el

Τροπολογία 15
Angel Dzhambazki
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί μία από τις πιο 
στρατηγικές περιοχές του κόσμου, έχοντας 
κομβική σημασία τόσο για την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της, σε σχέση κυρίως με τη 
θωράκιση της ασφάλειας και της άμυνάς 
τους, όσο και για την πολιτική γειτονίας 
και ανατολικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι σημερινές, 
παρατεινόμενες συνεχιζόμενες 
συγκρούσεις στη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας (Υπερδνειστερία), στη 
Γεωργία (Νότια Οσετία και Αμπχαζία) και 
στα σύνορα μεταξύ Αρμενίας και 
Αζερμπαϊτζάν (Ναγκόρνο-Κάραμπαχ) 
έχουν ως επίκεντρο τη λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί μία από τις πιο 
στρατηγικές περιοχές του κόσμου, έχοντας 
κομβική σημασία τόσο για την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της, σε σχέση κυρίως με τη 
θωράκιση της ασφάλειας και της άμυνάς 
τους, όσο και για την πολιτική γειτονίας 
και ανατολικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο κράτη μέλη –
η Βουλγαρία και η Ρουμανία– αποτελούν 
παράλια κράτη του Ευξείνου Πόντου και 
έχουν στρατηγική σημασία για την ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι σημερινές, 
παρατεινόμενες συνεχιζόμενες 
συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία, 
στη Δημοκρατία της Μολδαβίας 
(Υπερδνειστερία), στη Γεωργία (Νότια 
Οσετία και Αμπχαζία) και στα σύνορα 
μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν 
(Ναγκόρνο-Κάραμπαχ) έχουν ως 
επίκεντρο τη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου·

Or. bg

Τροπολογία 16
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί μία από τις πιο 
στρατηγικές περιοχές του κόσμου, έχοντας 
κομβική σημασία τόσο για την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της, σε σχέση κυρίως με τη 
θωράκιση της ασφάλειας και της άμυνάς 
τους, όσο και για την πολιτική γειτονίας 
και ανατολικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ· 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί μία από τις πιο 
στρατηγικές περιοχές του κόσμου, έχοντας 
κομβική σημασία τόσο για την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της όσο και για τη Ρωσία, σε 
σχέση κυρίως με τη θωράκιση της 
ασφάλειας και της άμυνάς τους, όσο και 
για την πολιτική γειτονίας και ανατολικής 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι σημερινές, 
παρατεινόμενες συνεχιζόμενες 
συγκρούσεις στη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας (Υπερδνειστερία), στη 
Γεωργία (Νότια Οσετία και Αμπχαζία) και 
στα σύνορα μεταξύ Αρμενίας και 
Αζερμπαϊτζάν (Ναγκόρνο-Κάραμπαχ) 
έχουν ως επίκεντρο τη λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου·

εταιρικής σχέσης της ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι όλες οι σημερινές, 
παρατεινόμενες συνεχιζόμενες 
συγκρούσεις στη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας (Υπερδνειστερία), στη 
Γεωργία (Νότια Οσετία και Αμπχαζία) και 
στα σύνορα μεταξύ Αρμενίας και 
Αζερμπαϊτζάν (Ναγκόρνο-Κάραμπαχ) 
έχουν ως επίκεντρο τη λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου·

Or. fr

Τροπολογία 17
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί μία από τις πιο 
στρατηγικές περιοχές του κόσμου, έχοντας 
κομβική σημασία τόσο για την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της, σε σχέση κυρίως με τη 
θωράκιση της ασφάλειας και της άμυνάς 
τους, όσο και για την πολιτική γειτονίας 
και ανατολικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι σημερινές, 
παρατεινόμενες συνεχιζόμενες 
συγκρούσεις στη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας (Υπερδνειστερία), στη 
Γεωργία (Νότια Οσετία και Αμπχαζία) και 
στα σύνορα μεταξύ Αρμενίας και 
Αζερμπαϊτζάν (Ναγκόρνο-Κάραμπαχ) 
έχουν ως επίκεντρο τη λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί μία από τις πιο 
στρατηγικές περιοχές του κόσμου, έχοντας 
κομβική σημασία τόσο για την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της, σε σχέση κυρίως με τη 
θωράκιση της ασφάλειας και της άμυνάς 
τους, όσο και για την πολιτική γειτονίας 
και ανατολικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της 
ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της 
περιοχής αναγνωρίστηκε από τη 
συνέργεια για τον Εύξεινο Πόντο - την 
περιφερειακή πολιτική της ΕΕ που 
ξεκίνησε το 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι
όλες οι σημερινές, παρατεινόμενες 
συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη 
Δημοκρατία της Μολδαβίας 
(Υπερδνειστερία), στη Γεωργία (Νότια 
Οσετία και Αμπχαζία) και στα σύνορα 
μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν 
(Ναγκόρνο-Κάραμπαχ) έχουν ως 
επίκεντρο τη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου·



AM\1055090EL.doc 11/145 PE552.050v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 18
Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί πολύ 
σημαντικό εξωτερικό σύνορο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 19
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προσάρτηση της Κριμαίας και η χρήση 
βίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία 
παραβιάζει το Μνημόνιο της 
Βουδαπέστης του 1994, καθώς και 
άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
κανόνες, όπως ο Χάρτης των Ηνωμένων 
Εθνών, ο Χάρτης του Παρισιού και η 
Τελική Πράξη του ΟΑΣΕ στο Ελσίνκι·

Or. en

Τροπολογία 20
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία 
αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 
εμπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, γεγονός που έχει δημιουργήσει 
ισχυρή αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο 
οικονομιών·

Or. es

Τροπολογία 21
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο έχει καταδικάσει σθεναρά την 
προσάρτηση της Κριμαίας και της 
Σεβαστούπολης από τη Ρωσική 
Ομοσπονδία και ότι δεν πρόκειται να την 
αναγνωρίσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εμπορικοί περιορισμοί μεταξύ της ΕΕ και 
της Κριμαίας επιβλήθηκαν ως συνέπεια 
της προσάρτησης αυτής·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο έχει καταδικάσει σθεναρά την 
προσάρτηση της Κριμαίας και της 
Σεβαστούπολης από τη Ρωσική 
Ομοσπονδία και ότι δεν πρόκειται να την 
αναγνωρίσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ρωσία αποσταθεροποίησε την 
κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικοί 
περιορισμοί μεταξύ της ΕΕ και της 
Κριμαίας επιβλήθηκαν ως συνέπεια της 
προσάρτησης αυτής·

Or. en

Τροπολογία 22
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο έχει καταδικάσει σθεναρά την 
προσάρτηση της Κριμαίας και της 
Σεβαστούπολης από τη Ρωσική 
Ομοσπονδία και ότι δεν πρόκειται να την 
αναγνωρίσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εμπορικοί περιορισμοί μεταξύ της ΕΕ και 
της Κριμαίας επιβλήθηκαν ως συνέπεια 
της προσάρτησης αυτής·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο έχει καταδικάσει την 
προσάρτηση της Κριμαίας και της 
Σεβαστούπολης από τη Ρωσική 
Ομοσπονδία και ότι δεν προτίθεται να την 
αναγνωρίσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εμπορικοί περιορισμοί μεταξύ της ΕΕ και 
της Κριμαίας επιβλήθηκαν ως συνέπεια 
της προσάρτησης αυτής·

Or. el

Τροπολογία 23
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο έχει καταδικάσει σθεναρά την 
προσάρτηση της Κριμαίας και της 
Σεβαστούπολης από τη Ρωσική 
Ομοσπονδία και ότι δεν πρόκειται να την 
αναγνωρίσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εμπορικοί περιορισμοί μεταξύ της ΕΕ και 
της Κριμαίας επιβλήθηκαν ως συνέπεια 
της προσάρτησης αυτής·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο έχει καταδικάσει σθεναρά την 
επανένωση της Κριμαίας και της 
Σεβαστούπολης με τη Ρωσική 
Ομοσπονδία, ενώ οι πολίτες της Κριμαίας, 
μέσω των αποφάσεων των δημοκρατικά 
εκλεγμένων και σύμμορφων με την 
ουκρανική νομοθεσία θεσμικών οργάνων 
της αυτόνομης δημοκρατίας της, που 
επικυρώθηκαν με το δημοψήφισμα της 
16ης Μαρτίου 2014, άσκησαν, σύμφωνα 
με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το 
δικαίωμα αυτοδιάθεσής τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικοί 
περιορισμοί μεταξύ της ΕΕ και της 
Κριμαίας επιβλήθηκαν ως συνέπεια της 
προσάρτησης αυτής·

Or. fr
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Τροπολογία 24
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο έχει καταδικάσει σθεναρά την 
προσάρτηση της Κριμαίας και της 
Σεβαστούπολης από τη Ρωσική 
Ομοσπονδία και ότι δεν πρόκειται να την 
αναγνωρίσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εμπορικοί περιορισμοί μεταξύ της ΕΕ και 
της Κριμαίας επιβλήθηκαν ως συνέπεια 
της προσάρτησης αυτής·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο έχει καταδικάσει σθεναρά την 
προσάρτηση της Κριμαίας και της 
Σεβαστούπολης από τη Ρωσική 
Ομοσπονδία κατά παράβαση του Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών και της Τελικής 
Πράξης του ΟΑΣΕ στο Ελσίνκι, καθώς 
και των υποχρεώσεων της Ρωσίας βάσει 
του Μνημονίου της Βουδαπέστης, και ότι 
δεν πρόκειται να την αναγνωρίσει· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικοί 
περιορισμοί μεταξύ της ΕΕ και της 
Κριμαίας επιβλήθηκαν ως συνέπεια της 
προσάρτησης αυτής·

Or. en

Τροπολογία 25
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουκρανική 
κυβέρνηση έχει de facto αναγνωρίσει την 
εν λόγω προσάρτηση καθώς δεν προέβη 
σε διακοπή των διπλωματικών της 
σχέσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία, 
απομάκρυνε εκούσια τις ένοπλες δυνάμεις 
της από την περιοχή, καθόρισε 
τελωνειακά σύνορα με την Κριμαία και 
διατήρησε τις οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές σχέσεις της, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών στον τομέα 
των αμυντικών βιομηχανιών, με τη 
Ρωσία·
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Τροπολογία 26
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ έχει 
καταδικάσει τη στρατιωτική κλιμάκωση 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κριμαία, 
την παράνομη και αθέμιτη προσάρτηση 
της Κριμαίας από τη Ρωσική 
Ομοσπονδία και τη συνεχή και εσκεμμένη 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας κατά παράβαση του διεθνούς 
δικαίου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ 
ευθύνεται για τη στρατιωτική κλιμάκωση 
με τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Κριμαία, 
μέσω πράξεων αποσταθεροποίησης που 
πραγματοποιούνται από την κυβέρνηση 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 
κυρίως μέσω των ιδιωτικών 
στρατιωτικών επιχειρήσεών της στην 
ανατολική Ουκρανία κατά παράβαση του 
διεθνούς δικαίου·

Or. fr

Τροπολογία 27
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ έχει 
καταδικάσει τη στρατιωτική κλιμάκωση 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κριμαία, 
την παράνομη και αθέμιτη προσάρτηση 
της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία 
και τη συνεχή και εσκεμμένη 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας κατά παράβαση του διεθνούς 
δικαίου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ έχει 
καταδικάσει τη στρατιωτική κλιμάκωση 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κριμαία, 
την «παράνομη και αθέμιτη προσάρτηση»
της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία 
και τη «συνεχή και εσκεμμένη 
αποσταθεροποίηση» της ανατολικής 
Ουκρανίας κατά παράβαση του διεθνούς 
δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ατλαντική Συμμαχία ήταν εκείνη που 
ξεκίνησε πόλεμο προκειμένου να δώσει 
ώθηση στη διαδικασία απόσχισης του 
Κοσσυφοπεδίου·
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Τροπολογία 28
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ έχει 
καταδικάσει τη στρατιωτική κλιμάκωση 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κριμαία, 
την παράνομη και αθέμιτη προσάρτηση 
της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία 
και τη συνεχή και εσκεμμένη 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας κατά παράβαση του διεθνούς 
δικαίου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική 
κλιμάκωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
στην Κριμαία, η αθέμιτη προσάρτηση της 
Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία και 
η διαδικασία αποσταθεροποίησης της 
ανατολικής Ουκρανίας χαρακτηρίζονται 
ως ακραία παράβαση του διεθνούς 
δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι σοβαρή 
ευθύνη φέρουν και τα ουκρανικά 
στρατεύματα και ότι μέχρι στιγμής η ΕΕ 
δεν έχει καταφέρει να αναλάβει 
καθοριστικό ρόλο για τη διπλωματική 
διαχείρισης της κρίσης·

Or. it

Τροπολογία 29
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ έχει 
καταδικάσει τη στρατιωτική κλιμάκωση 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κριμαία, 
την παράνομη και αθέμιτη προσάρτηση 
της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία 
και τη συνεχή και εσκεμμένη 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας κατά παράβαση του διεθνούς 
δικαίου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ έχει 
καταδικάσει τη στρατιωτική κλιμάκωση 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κριμαία, 
την παράνομη και αθέμιτη προσάρτηση 
της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία 
και τη συνεχή και εσκεμμένη 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας ·
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Τροπολογία 30
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Οργάνωση 
του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας 
(ΟΣΣΑ) δεν θεωρεί το ΝΑΤΟ εχθρό και 
ότι έχει επανειλημμένα απορρίψει την 
πολιτική συνασπισμών που προωθεί ο εν 
λόγω οργανισμός· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΟΣΣΑ έχει επανειλημμένα καλέσει 
το ΝΑΤΟ σε συνεργασία για τη 
διασφάλιση της σταθερότητας και της 
ασφάλειας της περιοχής·

Or. es

Τροπολογία 31
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική 
ισορροπία στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου έχει διαταραχθεί μετά την 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, 
καθώς η Ρωσία ελέγχει πλέον παράνομα 
εκατοντάδες χιλιόμετρα της ακτογραμμής 
της Κριμαίας και τα παρακείμενα ύδατα 
που βρίσκονται απέναντι από τα θαλάσσια 
σύνορα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει 
υποδαυλίσει επιθετικές ενέργειες στην 
ουκρανική επικράτεια·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική 
ισορροπία στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου έχει διαταραχθεί μετά την 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, 
καθώς η Ρωσία ελέγχει πλέον παράνομα 
εκατοντάδες χιλιόμετρα της ακτογραμμής 
της Κριμαίας και τα παρακείμενα ύδατα 
που βρίσκονται απέναντι από τα θαλάσσια 
σύνορα της ΕΕ·
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Τροπολογία 32
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική 
ισορροπία στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου έχει διαταραχθεί μετά την 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, 
καθώς η Ρωσία ελέγχει πλέον παράνομα 
εκατοντάδες χιλιόμετρα της ακτογραμμής 
της Κριμαίας και τα παρακείμενα ύδατα 
που βρίσκονται απέναντι από τα θαλάσσια 
σύνορα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει 
υποδαυλίσει επιθετικές ενέργειες στην 
ουκρανική επικράτεια·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική 
ισορροπία στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου έχει διαταραχθεί μετά την 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, 
καθώς η Ρωσία ελέγχει πλέον παράνομα 
εκατοντάδες χιλιόμετρα της ακτογραμμής 
της Κριμαίας και τα παρακείμενα ύδατα 
που βρίσκονται απέναντι από τα θαλάσσια 
σύνορα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, καθώς και 
μετά την εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία, με την παράνομη παρουσία 
των ενόπλων δυνάμεών της στην 
περιφέρεια του Ντονμπάς και τη 
συγκέντρωση σημαντικού αριθμού 
στρατευμάτων στα σύνορα με την 
Ουκρανία·

Or. en

Τροπολογία 33
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική 
ισορροπία στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου έχει διαταραχθεί μετά την 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας,
καθώς η Ρωσία ελέγχει πλέον παράνομα 
εκατοντάδες χιλιόμετρα της ακτογραμμής 
της Κριμαίας και τα παρακείμενα ύδατα 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική 
ισορροπία στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου έχει διαταραχθεί μετά τους 
στρατιωτικούς ελιγμούς «Sea Breeze» του 
ΝΑΤΟ στην επικράτεια της Κριμαίας από 
το 2004 μέχρι το 2010, που αποτέλεσαν 
πραγματικές προκλήσεις για τον τοπικό 
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που βρίσκονται απέναντι από τα θαλάσσια 
σύνορα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει 
υποδαυλίσει επιθετικές ενέργειες στην 
ουκρανική επικράτεια·

πληθυσμό, τους τοπικούς φορείς της 
Κριμαίας και τη Ρωσία· καθώς η Ρωσία 
διασφαλίζει πλέον την ασφάλεια 
εκατοντάδων χιλιομέτρων της 
ακτογραμμής της Κριμαίας και τα 
παρακείμενα ύδατα που βρίσκονται 
απέναντι από τα θαλάσσια σύνορα του 
ΝΑΤΟ και της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 34
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική 
ισορροπία στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου έχει διαταραχθεί μετά την 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, 
καθώς η Ρωσία ελέγχει πλέον παράνομα
εκατοντάδες χιλιόμετρα της ακτογραμμής 
της Κριμαίας και τα παρακείμενα ύδατα 
που βρίσκονται απέναντι από τα θαλάσσια 
σύνορα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει 
υποδαυλίσει επιθετικές ενέργειες στην 
ουκρανική επικράτεια·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική 
ισορροπία στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου έχει διαταραχθεί μετά την 
ενσωμάτωση της Κριμαίας στη Ρωσία, 
καθώς η Ρωσία ελέγχει πλέον εκατοντάδες 
χιλιόμετρα της ακτογραμμής της Κριμαίας 
και τα παρακείμενα ύδατα που βρίσκονται 
απέναντι από τα θαλάσσια σύνορα του 
ΝΑΤΟ και της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 35
Fernando Maura Barandiarán

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική 
ισορροπία στη λεκάνη του Ευξείνου 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική 
ισορροπία στη λεκάνη του Ευξείνου 
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Πόντου έχει διαταραχθεί μετά την 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, 
καθώς η Ρωσία ελέγχει πλέον παράνομα 
εκατοντάδες χιλιόμετρα της ακτογραμμής 
της Κριμαίας και τα παρακείμενα ύδατα 
που βρίσκονται απέναντι από τα θαλάσσια 
σύνορα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει 
υποδαυλίσει επιθετικές ενέργειες στην 
ουκρανική επικράτεια·

Πόντου έχει διαταραχθεί μετά την 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, 
καθώς η Ρωσία ελέγχει πλέον παράνομα 
εκατοντάδες χιλιόμετρα της ακτογραμμής 
της Κριμαίας και τα παρακείμενα ύδατα 
που βρίσκονται απέναντι από τα θαλάσσια 
σύνορα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 36
Gabrielius Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική 
ισορροπία στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου έχει διαταραχθεί μετά την 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, 
καθώς η Ρωσία ελέγχει πλέον παράνομα 
εκατοντάδες χιλιόμετρα της ακτογραμμής 
της Κριμαίας και τα παρακείμενα ύδατα 
που βρίσκονται απέναντι από τα θαλάσσια 
σύνορα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει 
υποδαυλίσει επιθετικές ενέργειες στην 
ουκρανική επικράτεια·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική 
ισορροπία στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου έχει διαταραχθεί μετά την 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, και 
την κατάληψη της Αμπχαζίας και της 
περιφέρειας του Τσχινβάλι/Νότιας 
Οσετίας της Γεωργίας, καθώς η Ρωσία 
ελέγχει πλέον παράνομα εκατοντάδες 
χιλιόμετρα της ακτογραμμής της Κριμαίας 
και της Αμπχαζίας και τα παρακείμενα 
ύδατα που βρίσκονται απέναντι από τα 
θαλάσσια σύνορα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει 
υποδαυλίσει επιθετικές ενέργειες στην 
ουκρανική επικράτεια·

Or. en

Τροπολογία 37
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική 
ισορροπία στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου έχει διαταραχθεί μετά την 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, 
καθώς η Ρωσία ελέγχει πλέον παράνομα
εκατοντάδες χιλιόμετρα της ακτογραμμής 
της Κριμαίας και τα παρακείμενα ύδατα 
που βρίσκονται απέναντι από τα 
θαλάσσια σύνορα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει 
υποδαυλίσει επιθετικές ενέργειες στην 
ουκρανική επικράτεια·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική 
ισορροπία στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου έχει διαταραχθεί μετά την 
προσάρτηση της Κριμαίας, καθώς η Ρωσία 
ελέγχει πλέον εκατοντάδες χιλιόμετρα της 
ακτογραμμής της Κριμαίας και τα 
παρακείμενα ύδατα κρατών μελών της 
ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 38
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
της κυβέρνησης της Ουκρανίας συνιστά 
απειλή για τη σταθερότητα στη λεκάνη 
του Ευξείνου Πόντου·

Or. es

Τροπολογία 39
Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την 
παράνομη προσάρτηση, οι ρωσικές 
χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις στην 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την 
παράνομη προσάρτηση, οι ρωσικές 
χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις στην 
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Κριμαία ήταν ελάχιστες και είχαν ως 
βασική αποστολή την προστασία της 
Σεβαστούπολης –κύρια βάση του ρωσικού 
στόλου στον Εύξεινο Πόντο– και δύο 
παρακείμενων ναυτικών βάσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αναβαθμίζοντας 
τη στρατιωτική της παρουσία στην 
Κριμαία και στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου μετά την προσάρτηση, η Ρωσία 
επιδιώκει να δημιουργήσει μια επιθετική 
κοινή δύναμη κρούσης που θα 
περιλαμβάνει τις ναυτικές, τις χερσαίες 
και τις αεροπορικές δυνάμεις·

Κριμαία ήταν παρούσες στην περιοχή και 
είχαν ήδη ως αποστολή την προστασία της 
Σεβαστούπολης –κύρια βάση του ρωσικού 
στόλου στον Εύξεινο Πόντο– και δύο 
παρακείμενων ναυτικών βάσεων·

Or. es

Τροπολογία 40
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την 
παράνομη προσάρτηση, οι ρωσικές 
χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις στην 
Κριμαία ήταν ελάχιστες και είχαν ως 
βασική αποστολή την προστασία της 
Σεβαστούπολης –κύρια βάση του ρωσικού 
στόλου στον Εύξεινο Πόντο– και δύο 
παρακείμενων ναυτικών βάσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αναβαθμίζοντας 
τη στρατιωτική της παρουσία στην 
Κριμαία και στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου μετά την προσάρτηση, η Ρωσία 
επιδιώκει να δημιουργήσει μια επιθετική 
κοινή δύναμη κρούσης που θα 
περιλαμβάνει τις ναυτικές, τις χερσαίες και 
τις αεροπορικές δυνάμεις·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την 
παράνομη προσάρτηση, οι ρωσικές 
χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις στην 
Κριμαία ήταν ελάχιστες και είχαν ως 
βασική αποστολή την προστασία της 
Σεβαστούπολης –κύρια βάση του ρωσικού
στόλου στον Εύξεινο Πόντο– και δύο 
παρακείμενων ναυτικών βάσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσάρτηση 
της Κριμαίας αποδυνάμωσε σημαντικά 
τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, 
επηρεάζοντας ιδίως τις ναυτικές 
δυνάμεις της που καταλήφθηκαν από τα 
ρωσικά στρατεύματα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αναβαθμίζοντας τη στρατιωτική 
της παρουσία στην Κριμαία και στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου μετά την 
προσάρτηση, η Ρωσία επιδιώκει να 
δημιουργήσει μια επιθετική κοινή δύναμη 
κρούσης που θα περιλαμβάνει τις ναυτικές, 
τις χερσαίες και τις αεροπορικές δυνάμεις·
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Or. en

Τροπολογία 41
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την 
παράνομη προσάρτηση, οι ρωσικές 
χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις στην 
Κριμαία ήταν ελάχιστες και είχαν ως 
βασική αποστολή την προστασία της 
Σεβαστούπολης –κύρια βάση του ρωσικού 
στόλου στον Εύξεινο Πόντο– και δύο 
παρακείμενων ναυτικών βάσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αναβαθμίζοντας 
τη στρατιωτική της παρουσία στην 
Κριμαία και στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου μετά την προσάρτηση, η Ρωσία 
επιδιώκει να δημιουργήσει μια επιθετική
κοινή δύναμη κρούσης που θα 
περιλαμβάνει τις ναυτικές, τις χερσαίες και 
τις αεροπορικές δυνάμεις·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την 
επανένωση της Κριμαίας με τη Ρωσία, οι 
ρωσικές χερσαίες και αεροπορικές 
δυνάμεις στην Κριμαία ήταν σημαντικές 
(μέχρι 25 000 στρατιώτες) και είχαν ως 
βασική αποστολή την προστασία της 
Σεβαστούπολης –κύρια βάση του ρωσικού 
στόλου στον Εύξεινο Πόντο– και δύο 
παρακείμενων ναυτικών βάσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αναβαθμίζοντας 
τη στρατιωτική της παρουσία στην 
Κριμαία και στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου, η Ρωσία επιδιώκει να 
δημιουργήσει μια αμυντική κοινή δύναμη 
κρούσης που θα περιλαμβάνει τις ναυτικές, 
τις χερσαίες και τις αεροπορικές δυνάμεις·

Or. fr

Τροπολογία 42
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την 
παράνομη προσάρτηση, οι ρωσικές 
χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις στην 
Κριμαία ήταν ελάχιστες και είχαν ως 
βασική αποστολή την προστασία της 
Σεβαστούπολης –κύρια βάση του ρωσικού 
στόλου στον Εύξεινο Πόντο– και δύο 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την 
ενσωμάτωση, οι ρωσικές χερσαίες και 
αεροπορικές δυνάμεις στην Κριμαία ήταν 
ελάχιστες και είχαν ως βασική αποστολή 
την προστασία της Σεβαστούπολης –κύρια 
βάση του ρωσικού στόλου στον Εύξεινο 
Πόντο– και δύο παρακείμενων ναυτικών 
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παρακείμενων ναυτικών βάσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αναβαθμίζοντας 
τη στρατιωτική της παρουσία στην 
Κριμαία και στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου μετά την προσάρτηση, η Ρωσία 
επιδιώκει να δημιουργήσει μια επιθετική 
κοινή δύναμη κρούσης που θα 
περιλαμβάνει τις ναυτικές, τις χερσαίες 
και τις αεροπορικές δυνάμεις·

βάσεων·

Or. es

Τροπολογία 43
Fernando Maura Barandiarán

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την 
παράνομη προσάρτηση, οι ρωσικές 
χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις στην 
Κριμαία ήταν ελάχιστες και είχαν ως 
βασική αποστολή την προστασία της 
Σεβαστούπολης –κύρια βάση του 
ρωσικού στόλου στον Εύξεινο Πόντο– και 
δύο παρακείμενων ναυτικών βάσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αναβαθμίζοντας 
τη στρατιωτική της παρουσία στην 
Κριμαία και στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου μετά την προσάρτηση, η Ρωσία 
επιδιώκει να δημιουργήσει μια επιθετική 
κοινή δύναμη κρούσης που θα 
περιλαμβάνει τις ναυτικές, τις χερσαίες 
και τις αεροπορικές δυνάμεις·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, οι 
ρωσικές χερσαίες και αεροπορικές 
δυνάμεις στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου 
αυξήθηκαν σημαντικά·

Or. es

Τροπολογία 44
Gabrielius Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την 
παράνομη προσάρτηση, οι ρωσικές 
χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις στην 
Κριμαία ήταν ελάχιστες και είχαν ως 
βασική αποστολή την προστασία της 
Σεβαστούπολης –κύρια βάση του ρωσικού 
στόλου στον Εύξεινο Πόντο– και δύο 
παρακείμενων ναυτικών βάσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αναβαθμίζοντας 
τη στρατιωτική της παρουσία στην 
Κριμαία και στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου μετά την προσάρτηση, η Ρωσία 
επιδιώκει να δημιουργήσει μια επιθετική 
κοινή δύναμη κρούσης που θα 
περιλαμβάνει τις ναυτικές, τις χερσαίες και 
τις αεροπορικές δυνάμεις·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την 
παράνομη προσάρτηση, οι ρωσικές 
χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις στην 
Κριμαία ήταν ελάχιστες και είχαν ως 
βασική αποστολή την προστασία της 
Σεβαστούπολης –κύρια βάση του ρωσικού 
στόλου στον Εύξεινο Πόντο– και δύο 
παρακείμενων ναυτικών βάσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αναβαθμίζοντας 
τη στρατιωτική της παρουσία στην 
Κριμαία, την Αμπχαζία και την 
περιφέρεια του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας
και στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου μετά 
την προσάρτηση, η Ρωσία επιδιώκει να 
δημιουργήσει μια επιθετική κοινή δύναμη 
κρούσης που θα περιλαμβάνει τις ναυτικές, 
τις χερσαίες και τις αεροπορικές δυνάμεις·

Or. en

Τροπολογία 45
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την 
παράνομη προσάρτηση, οι ρωσικές 
χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις στην 
Κριμαία ήταν ελάχιστες και είχαν ως
βασική αποστολή την προστασία της 
Σεβαστούπολης –κύρια βάση του ρωσικού 
στόλου στον Εύξεινο Πόντο– και δύο 
παρακείμενων ναυτικών βάσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αναβαθμίζοντας 
τη στρατιωτική της παρουσία στην 
Κριμαία και στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου μετά την προσάρτηση, η Ρωσία 
επιδιώκει να δημιουργήσει μια επιθετική 
κοινή δύναμη κρούσης που θα 
περιλαμβάνει τις ναυτικές, τις χερσαίες και 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την 
προσάρτηση, οι ρωσικές χερσαίες και 
αεροπορικές δυνάμεις στην Κριμαία 
ήταν οι απαραίτητες με βασική αποστολή 
την προστασία της Σεβαστούπολης – κύρια 
βάση του ρωσικού στόλου στον Εύξεινο 
Πόντο– και δύο παρακείμενων ναυτικών 
βάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αναβαθμίζοντας τη στρατιωτική της 
παρουσία στην Κριμαία και στη λεκάνη 
του Ευξείνου Πόντου μετά την 
προσάρτηση, η Ρωσία επιδιώκει να 
δημιουργήσει μια σημαντική στρατιωτική
δύναμη που θα περιλαμβάνει τις ναυτικές, 
τις χερσαίες και τις αεροπορικές δυνάμεις·
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τις αεροπορικές δυνάμεις·

Or. el

Τροπολογία 46
Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει 
επιταχύνει την επέκταση και τον 
εκσυγχρονισμό του στόλου του Ευξείνου 
Πόντου μετά την προσάρτηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 
εκσυγχρονισμού του στόλου του Ευξείνου 
Πόντου αποτελεί ένα από τα πλέον 
φιλόδοξα κεφάλαια του ρωσικού 
προγράμματος προμήθειας στρατιωτικού 
εξοπλισμού της περιόδου 2011-2020·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο 
του 2014, η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε 
ένα νέο στρατιωτικό δόγμα σύμφωνα με το 
οποίο το ΝΑΤΟ συνιστά βασική απειλή 
για την ασφάλεια της Ρωσίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει 
επιταχύνει την επέκταση και τον 
εκσυγχρονισμό του στόλου του Ευξείνου 
Πόντου μετά την προσάρτηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 
εκσυγχρονισμού του στόλου του Ευξείνου 
Πόντου αποτελεί ένα από τα πλέον 
φιλόδοξα κεφάλαια του ρωσικού 
προγράμματος προμήθειας στρατιωτικού 
εξοπλισμού της περιόδου 2011-2020, με 
τον εκσυγχρονισμό του ρωσικού στόλου 
να εξακολουθεί να είναι κατώτερος από 
τον εκσυγχρονισμό του αμερικανικού 
στόλου σε παγκόσμιο 
επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον 
Δεκέμβριο του 2014, η ρωσική κυβέρνηση 
ενέκρινε ένα νέο στρατιωτικό δόγμα 
σύμφωνα με το οποίο το ΝΑΤΟ συνιστά 
βασική απειλή για την ασφάλεια της 
Ρωσίας·

Or. es

Τροπολογία 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει 



AM\1055090EL.doc 27/145 PE552.050v01-00

EL

επιταχύνει την επέκταση και τον 
εκσυγχρονισμό του στόλου του Ευξείνου 
Πόντου μετά την προσάρτηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 
εκσυγχρονισμού του στόλου του Ευξείνου 
Πόντου αποτελεί ένα από τα πλέον 
φιλόδοξα κεφάλαια του ρωσικού 
προγράμματος προμήθειας στρατιωτικού 
εξοπλισμού της περιόδου 2011-2020· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο 
του 2014, η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε 
ένα νέο στρατιωτικό δόγμα σύμφωνα με το 
οποίο το ΝΑΤΟ συνιστά βασική απειλή 
για την ασφάλεια της Ρωσίας·

προγραμματίσει την επέκταση και τον 
εκσυγχρονισμό του στόλου του Ευξείνου 
Πόντου μετά την επανένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 
εκσυγχρονισμού του στόλου του Ευξείνου 
Πόντου αποτελεί ένα από τα πλέον 
φιλόδοξα κεφάλαια του ρωσικού 
προγράμματος προμήθειας στρατιωτικού 
εξοπλισμού της περιόδου 2011-2020· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο 
του 2014, η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε 
ένα νέο στρατιωτικό δόγμα σύμφωνα με το 
οποίο το ΝΑΤΟ συνιστά βασική απειλή 
για την ασφάλεια της Ρωσίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο αυτό 
υπεγράφη μετά τις αποφάσεις της 
συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Σικάγο 
και στο Newport, όπου αποφασίστηκε 
κυρίως η δημιουργία αντιπυραυλικής 
ασπίδας που θα καλύπτει όλο το 
ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας και 
κατόπιν της έγκρισης των ψηφισμάτων S 
2277 και H.S. 758 τον Ιούλιο και τον 
Δεκέμβριο του 2014 από το Κογκρέσο 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
που απεικονίζουν τη Ρωσία ως 
«επιτιθέμενη χώρα» που εισέβαλε στην 
Ουκρανία και ζητούν την κήρυξη 
πόλεμου εναντίον της Ρωσίας, 
προτείνοντας τη στρατιωτικοποίηση της 
Ανατολικής Ευρώπης και των κρατών 
της Βαλτικής·

Or. fr

Τροπολογία 48
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει 
επιταχύνει την επέκταση και τον 
εκσυγχρονισμό του στόλου του Ευξείνου 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει 
επιταχύνει την επέκταση και τον 
εκσυγχρονισμό του στόλου του Ευξείνου 
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Πόντου μετά την προσάρτηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 
εκσυγχρονισμού του στόλου του Ευξείνου 
Πόντου αποτελεί ένα από τα πλέον 
φιλόδοξα κεφάλαια του ρωσικού 
προγράμματος προμήθειας στρατιωτικού 
εξοπλισμού της περιόδου 2011-2020· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο 
του 2014, η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε 
ένα νέο στρατιωτικό δόγμα σύμφωνα με το 
οποίο το ΝΑΤΟ συνιστά βασική απειλή 
για την ασφάλεια της Ρωσίας·

Πόντου μετά την προσάρτηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 
εκσυγχρονισμού του στόλου του Ευξείνου 
Πόντου αποτελεί ένα από τα πλέον 
φιλόδοξα κεφάλαια του ρωσικού 
προγράμματος προμήθειας στρατιωτικού 
εξοπλισμού της περιόδου 2011-2020· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο 
του 2014, η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε 
ένα νέο στρατιωτικό δόγμα σύμφωνα με το 
οποίο το ΝΑΤΟ συνιστά βασική απειλή 
για την ασφάλεια της Ρωσίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το δόγμα αυτό 
επιτρέπει τη χρήση πυρηνικών όπλων 
εναντίον μιας χώρας που δεν διαθέτει 
πυρηνικά όπλα·

Or. pl

Τροπολογία 49
Gabrielius Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει 
επιταχύνει την επέκταση και τον 
εκσυγχρονισμό του στόλου του Ευξείνου 
Πόντου μετά την προσάρτηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 
εκσυγχρονισμού του στόλου του Ευξείνου 
Πόντου αποτελεί ένα από τα πλέον 
φιλόδοξα κεφάλαια του ρωσικού 
προγράμματος προμήθειας στρατιωτικού 
εξοπλισμού της περιόδου 2011-2020· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο 
του 2014, η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε 
ένα νέο στρατιωτικό δόγμα σύμφωνα με το 
οποίο το ΝΑΤΟ συνιστά βασική απειλή 
για την ασφάλεια της Ρωσίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει 
επιταχύνει την επέκταση και τον 
εκσυγχρονισμό του στόλου του Ευξείνου 
Πόντου μετά την προσάρτηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 
εκσυγχρονισμού του στόλου του Ευξείνου 
Πόντου αποτελεί ένα από τα πλέον 
φιλόδοξα κεφάλαια του ρωσικού 
προγράμματος προμήθειας στρατιωτικού 
εξοπλισμού της περιόδου 2011-2020· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο 
του 2014, η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε 
ένα νέο στρατιωτικό δόγμα σύμφωνα με το 
οποίο το ΝΑΤΟ συνιστά βασική απειλή 
για την ασφάλεια της Ρωσίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 η Ρωσία 
δήλωσε ότι «αναστέλλει» τη συμμετοχή 
της στη συνθήκη για τις συμβατικές 
δυνάμεις στην Ευρώπη και αποσύρθηκε 
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πλήρως από αυτήν στις 11 Μαρτίου 2015·

Or. en

Τροπολογία 50
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 11 
Μαρτίου η Ρωσική Ομοσπονδία έπαψε να 
συμμετέχει στην μεικτή συμβουλευτική 
ομάδα εντός του πλαισίου της Συνθήκης 
για τις συμβατικές δυνάμεις στην 
Ευρώπη και, κατ’ επέκταση, αποσύρθηκε
από τη Συνθήκη της οποίας η εφαρμογή 
είχε ήδη ανασταλεί από το 2007·

Or. en

Τροπολογία 51
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποίησε 
η Ρωσία κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων πριν από την 
εκεχειρία του Μινσκ ΙΙ, αναδεικνύουν τις 
παγκόσμιες επιπτώσεις της ρωσικής 
επιθετικότητας στην ανατολική 
Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι [την 
18η Φεβρουαρίου] ο Πρόεδρος της 
Ουκρανίας θεώρησε αναγκαίο να 
προσκαλέσει διεθνή ειρηνευτική δύναμη 
στην ανατολική Ουκρανία·



PE552.050v01-00 30/145 AM\1055090EL.doc

EL

Or. pl

Τροπολογία 52
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ 
έχει ενεργοποιήσει ένα «σχέδιο άμεσης 
δράσης» το οποίο συνιστά απειλή για 
τους ανατολικούς γείτονές του, 
καθιστώντας ευπρόσβλητα τα ευρωπαϊκά 
μέλη του·

Or. es

Τροπολογία 53
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί νατοϊκή σύμμαχο, ναυτική 
δύναμη, περιφερειακό παράγοντα με 
ενεργή εξωτερική πολιτική και κομβικό 
εταίρο της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε ζητήματα 
που αφορούν την ενέργεια και την 
ασφάλεια των συνόρων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η στρατηγική θέση της 
Τουρκίας έχει επίσης εξαιρετικά μεγάλη 
σημασία για την άλλη σοβαρή απειλή που 
αντιμετωπίζει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η 
ΕΕ, το αυτοανακηρυχθέν Νταές (Ισλαμικό 
Κράτος)·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί υποψήφια χώρα προς ένταξη 
στην ΕΕ, νατοϊκή σύμμαχο, ναυτική 
δύναμη, περιφερειακό παράγοντα με 
ενεργή εξωτερική πολιτική και κομβικό 
εταίρο της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε ζητήματα 
που αφορούν την ενέργεια και την 
ασφάλεια των συνόρων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η στρατηγική θέση της 
Τουρκίας έχει επίσης εξαιρετικά μεγάλη 
σημασία για την άλλη σοβαρή απειλή που 
αντιμετωπίζει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η 
ΕΕ, το αυτοανακηρυχθέν Νταές (Ισλαμικό 
Κράτος)·

Or. en
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Τροπολογία 54
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί νατοϊκή σύμμαχο, ναυτική 
δύναμη, περιφερειακό παράγοντα με 
ενεργή εξωτερική πολιτική και κομβικό 
εταίρο της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε 
ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και 
την ασφάλεια των συνόρων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η στρατηγική θέση της 
Τουρκίας έχει επίσης εξαιρετικά μεγάλη 
σημασία για την άλλη σοβαρή απειλή που 
αντιμετωπίζει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η 
ΕΕ, το αυτοανακηρυχθέν Νταές (Ισλαμικό 
Κράτος)·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί νατοϊκή σύμμαχο, ναυτική 
δύναμη, περιφερειακό παράγοντα με 
ενεργή εξωτερική πολιτική, υποψήφια 
χώρα προς ένταξη στην ΕΕ και κομβικό 
εταίρο της ΕΕ όσον αφορά την ενέργεια 
και την ασφάλεια των συνόρων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει 
ιδιαίτερο ρόλο στην περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου, σύμφωνα με τη συνθήκη του 
Μοντρέ του 1936· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η στρατηγική θέση της Τουρκίας έχει 
επίσης εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την 
άλλη σοβαρή απειλή που αντιμετωπίζει 
τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η ΕΕ, το 
αυτοανακηρυχθέν Νταές (Ισλαμικό 
Κράτος)·

Or. en

Τροπολογία 55
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί νατοϊκή σύμμαχο, ναυτική 
δύναμη, περιφερειακό παράγοντα με 
ενεργή εξωτερική πολιτική και κομβικό 
εταίρο της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε ζητήματα 
που αφορούν την ενέργεια και την 
ασφάλεια των συνόρων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η στρατηγική θέση της 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί νατοϊκή σύμμαχο, ναυτική 
δύναμη, περιφερειακό παράγοντα με 
ενεργή εξωτερική πολιτική και κομβικό 
εταίρο της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε ζητήματα 
που αφορούν την ενέργεια και την 
ασφάλεια των συνόρων, ενώ κατέχει 
παράνομα τη Βόρεια Κύπρο από το 1974·
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Τουρκίας έχει επίσης εξαιρετικά μεγάλη 
σημασία για την άλλη σοβαρή απειλή που 
αντιμετωπίζει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η 
ΕΕ, το αυτοανακηρυχθέν Νταές 
(Ισλαμικό Κράτος)·

λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
θέση της Τουρκίας επιτρέπει στο ΝΑΤΟ 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να 
αγνοήσουν αυτή τη σοβαρή παραβίαση 
της διεθνούς τάξης εναντίον ενός 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 56
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί νατοϊκή σύμμαχο, ναυτική 
δύναμη, περιφερειακό παράγοντα με 
ενεργή εξωτερική πολιτική και κομβικό 
εταίρο της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε ζητήματα 
που αφορούν την ενέργεια και την 
ασφάλεια των συνόρων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η στρατηγική θέση της 
Τουρκίας έχει επίσης εξαιρετικά μεγάλη 
σημασία για την άλλη σοβαρή απειλή που 
αντιμετωπίζει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η 
ΕΕ, το αυτοανακηρυχθέν Νταές (Ισλαμικό 
Κράτος)·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί νατοϊκή σύμμαχο, ναυτική 
δύναμη, περιφερειακό παράγοντα με 
ενεργή εξωτερική πολιτική και κομβικό 
εταίρο της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε ζητήματα 
που αφορούν την ενέργεια και την 
ασφάλεια των συνόρων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η στρατηγική θέση της 
Τουρκίας έχει επίσης εξαιρετικά μεγάλη 
σημασία για την άλλη σοβαρή απειλή που 
αντιμετωπίζει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η 
ΕΕ, το αυτοανακηρυχθέν Νταές (Ισλαμικό 
Κράτος)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Τουρκία μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των 
απειλών του Ευξείνου Πόντου και του 
Νταές·

Or. en

Τροπολογία 57
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί νατοϊκή σύμμαχο, ναυτική 
δύναμη, περιφερειακό παράγοντα με 
ενεργή εξωτερική πολιτική και κομβικό 
εταίρο της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε ζητήματα 
που αφορούν την ενέργεια και την 
ασφάλεια των συνόρων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η στρατηγική θέση της 
Τουρκίας έχει επίσης εξαιρετικά μεγάλη 
σημασία για την άλλη σοβαρή απειλή που 
αντιμετωπίζει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η 
ΕΕ, το αυτοανακηρυχθέν Νταές (Ισλαμικό 
Κράτος)·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί νατοϊκή σύμμαχο, ναυτική 
δύναμη, περιφερειακό παράγοντα με 
ενεργή εξωτερική πολιτική και κομβικό 
εταίρο της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε ζητήματα 
που αφορούν την ενέργεια και την 
ασφάλεια των συνόρων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η στρατηγική θέση της 
Τουρκίας έχει επίσης εξαιρετικά μεγάλη 
σημασία για την άλλη σοβαρή απειλή που 
αντιμετωπίζει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η 
ΕΕ, το αυτοανακηρυχθέν Νταές (Ισλαμικό 
Κράτος)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Τουρκία, παρά το γεγονός ότι θεωρεί 
παράνομη την προσάρτηση της Κριμαίας 
από τη Ρωσία, δεν έχει ωστόσο 
αποφανθεί με σαφήνεια επί αυτής και των 
συνεπειών της·

Or. es

Τροπολογία 58
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί νατοϊκή σύμμαχο, ναυτική 
δύναμη, περιφερειακό παράγοντα με 
ενεργή εξωτερική πολιτική και κομβικό 
εταίρο της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε 
ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και 
την ασφάλεια των συνόρων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η στρατηγική θέση της 
Τουρκίας έχει επίσης εξαιρετικά μεγάλη 
σημασία για την άλλη σοβαρή απειλή που 
αντιμετωπίζει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η 
ΕΕ, το αυτοανακηρυχθέν Νταές 
(Ισλαμικό Κράτος)·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία αν 
και αποτελεί κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, 
ναυτική δύναμη και περιφερειακό 
παράγοντα με ενεργή εξωτερική πολιτική, 
δεν ενστερνίζεται τις κατευθύνσεις της 
κοινής εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ, 
επιδεικνύοντας ανοχή σε παράνομες και 
τρομοκρατικές ενέργειες του Ισλαμικού 
Κράτους, ούτε τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 
κατέχοντας παράνομα το βόρειο τμήμα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους 
μέλους της ΕΕ·
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Τροπολογία 59
Angel Dzhambazki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί νατοϊκή σύμμαχο, ναυτική 
δύναμη, περιφερειακό παράγοντα με 
ενεργή εξωτερική πολιτική και κομβικό 
εταίρο της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε ζητήματα 
που αφορούν την ενέργεια και την 
ασφάλεια των συνόρων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η στρατηγική θέση της 
Τουρκίας έχει επίσης εξαιρετικά μεγάλη 
σημασία για την άλλη σοβαρή απειλή που 
αντιμετωπίζει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η 
ΕΕ, το αυτοανακηρυχθέν Νταές (Ισλαμικό 
Κράτος)·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί νατοϊκή σύμμαχο, ναυτική 
δύναμη, περιφερειακό παράγοντα με 
ενεργή εξωτερική πολιτική και εταίρο επί 
του παρόντος της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε 
ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και 
την ασφάλεια των συνόρων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Τουρκία δεν ακολουθεί την 
κοινή εξωτερική πολιτική έναντι της 
Ρωσίας και δεν επέβαλε κυρώσεις στη 
Ρωσία όπως η Ένωση, σε αντίθεση με 
άλλες χώρες που έχουν το καθεστώς της 
συνδεδεμένης χώρας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η στρατηγική θέση της Τουρκίας έχει 
επίσης εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την 
άλλη σοβαρή απειλή που αντιμετωπίζει 
τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η ΕΕ, το 
αυτοανακηρυχθέν Νταές (Ισλαμικό 
Κράτος)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Τουρκία θα μπορούσε να διαδραματίσει 
κομβικό ρόλο στη μάχη εναντίον του 
Ισλαμικού Κράτους, ο οποίος δεν 
περιορίζεται μόνο στην υποδοχή 
προσφύγων·

Or. bg

Τροπολογία 60
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, το 
ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ έχουν καταδικάσει τη 
«συνθήκη» που υπογράφηκε τον Νοέμβριο 
του 2014 από τη Ρωσία και τις 
αποσχισθείσες αρχές της Αμπχαζίας και 
έχουν διατρανώσει τη στήριξή τους υπέρ 
της κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της Γεωργίας·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, το 
ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ έχουν καταδικάσει τη 
«συνθήκη» που υπογράφηκε τον Νοέμβριο 
του 2014 από τη Ρωσία και τις 
αποσχισθείσες αρχές της Αμπχαζίας και τη 
«συνθήκη» που υπογράφηκε τον Μάρτιο 
με τη Νότια Οσετία, και έχουν 
διατρανώσει τη στήριξή τους υπέρ της 
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας 
της Γεωργίας·

Or. en

Τροπολογία 61
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, το 
ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ έχουν καταδικάσει τη 
«συνθήκη» που υπογράφηκε τον Νοέμβριο 
του 2014 από τη Ρωσία και τις 
αποσχισθείσες αρχές της Αμπχαζίας και 
έχουν διατρανώσει τη στήριξή τους υπέρ 
της κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της Γεωργίας·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, το 
ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ έχουν καταδικάσει τη 
«συνθήκη» που υπογράφηκε τον Νοέμβριο 
του 2014 από τη Ρωσία και τη 
Δημοκρατία της Αμπχαζίας και έχουν 
διατρανώσει τη στήριξή τους υπέρ της 
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας 
της Γεωργίας·

Or. fr

Τροπολογία 62
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, το H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση 
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ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ έχουν καταδικάσει τη 
«συνθήκη» που υπογράφηκε τον 
Νοέμβριο του 2014 από τη Ρωσία και τις 
αποσχισθείσες αρχές της Αμπχαζίας και 
έχουν διατρανώσει τη στήριξή τους υπέρ 
της κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της Γεωργίας·

της ΕΕ στην επιθετικότητα της Ρωσίας 
και την παραβίαση της εδαφικής 
ακεραιότητας της Γεωργίας το 2008 ίσως 
ενθάρρυνε τη Ρωσία να ενεργήσει με 
παρόμοιο τρόπο στην Ουκρανία,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, το ΝΑΤΟ 
και οι ΗΠΑ έχουν καταδικάσει τις 
«συνθήκες» που υπογράφηκαν τον 
Νοέμβριο του 2014 και τον Μάρτιο του 
2015 από τη Ρωσία και τις αποσχισθείσες 
αρχές της Αμπχαζίας και εκείνες της 
Νότιας Οσετίας, διατρανώνοντας τη 
στήριξή τους υπέρ της κυριαρχίας και της 
εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας·

Or. en

Τροπολογία 63
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, το 
ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ έχουν καταδικάσει τη 
«συνθήκη» που υπογράφηκε τον Νοέμβριο 
του 2014 από τη Ρωσία και τις 
αποσχισθείσες αρχές της Αμπχαζίας και 
έχουν διατρανώσει τη στήριξή τους υπέρ 
της κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της Γεωργίας·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, το 
ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ έχουν καταδικάσει τη 
«συνθήκη» που υπογράφηκε τον Νοέμβριο 
του 2014 από τη Ρωσία και τις 
αποσχισθείσες αρχές της Αμπχαζίας και τη 
«Συνθήκη συμμαχίας και ενσωμάτωσης» 
που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2015 
μεταξύ Ρωσίας και Νότιας Οσετίας και
έχουν διατρανώσει τη στήριξή τους υπέρ 
της κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της Γεωργίας·

Or. en

Τροπολογία 64
Gabrielius Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, το 
ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ έχουν καταδικάσει τη 
«συνθήκη» που υπογράφηκε τον Νοέμβριο 
του 2014 από τη Ρωσία και τις 
αποσχισθείσες αρχές της Αμπχαζίας και 
έχουν διατρανώσει τη στήριξή τους υπέρ 
της κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της Γεωργίας·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, το 
ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ έχουν καταδικάσει τη 
«συνθήκη» που υπογράφηκε τον Νοέμβριο 
του 2014 και τον Μάρτιο του 2015 από τη 
Ρωσία και τις αποσχισθείσες αρχές της 
Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας κατά 
παράβαση των θεμελιωδών αρχών του 
διεθνούς δικαίου και των διεθνών 
δεσμεύσεων της Ρωσίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αναλήφθηκαν δυνάμει της συμφωνίας 
κατάπαυσης του πυρός, της 12ης 
Αυγούστου 2008, και έχουν διατρανώσει 
τη στήριξή τους υπέρ της κυριαρχίας και 
της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας·

Or. en

Τροπολογία 65
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία 
ανέστειλε τη συμμετοχή της στη Συνθήκη 
για τις συμβατικές δυνάμεις στην 
Ευρώπη το 2007, ενώ στις 10 Μαρτίου 
2015 ανακοίνωσε την παύση της 
συμμετοχής και στη συμβουλευτική 
ομάδα της Συνθήκης, αποσυρόμενη έτσι 
πλήρως από τη Συνθήκη·

Or. en

Τροπολογία 66
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία και 
η Τουρκία έχουν καταλήξει σε συμφωνία 
σχετικά με τη διαδρομή που θα 
ακολουθήσει ο νέος αγωγός φυσικού 
αερίου που θα μεταφέρει ρωσικό αέριο
στην Ευρώπη περνώντας μέσα από το 
έδαφος των χωρών αυτών καθώς και της 
Ελλάδας, κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. es

Τροπολογία 67
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ, οι 
ΗΠΑ και η πλειοψηφία των κρατών 
μελών της ΕΕ προώθησαν και 
υποστήριξαν τη διαδικασία βίαιης 
απόσχισης του Κοσσυφοπεδίου·

Or. es

Τροπολογία 68
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την 
κατάληψή της από ρωσικές δυνάμεις, η 
Κριμαία αποτελεί εστία παραβιάσεων 

διαγράφεται
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο 
κυρίως τους Τατάρους της Κριμαίας·

Or. el

Τροπολογία 69
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την 
κατάληψή της από ρωσικές δυνάμεις, η 
Κριμαία αποτελεί εστία παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο κυρίως 
τους Τατάρους της Κριμαίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την 
κατάληψή της από ρωσικές δυνάμεις και 
την παράνομη προσάρτησή της, η 
Κριμαία αποτελεί εστία παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο κυρίως 
τους αυτόχθονες Τατάρους της Κριμαίας, 
τους κατόχους ουκρανικών διαβατηρίων 
και τους ακτιβιστές της κοινωνίας των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 70
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την 
κατάληψή της από ρωσικές δυνάμεις, η 
Κριμαία αποτελεί εστία παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο κυρίως 
τους Τατάρους της Κριμαίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την 
κατάληψή της από ρωσικές δυνάμεις, η 
Κριμαία αποτελεί εστία παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο κυρίως 
τους Τατάρους της Κριμαίας, τους 
ακτιβιστές υπέρ της Ουκρανίας και όσους 
επιθυμούν να διατηρήσουν την ουκρανική 
ιθαγένειά τους·

Or. en
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Τροπολογία 71
Jean-Luc Schaffhauser, Aymeric Chauprade, Nicolas Bay, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την
κατάληψή της από ρωσικές δυνάμεις, η 
Κριμαία αποτελεί εστία παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο 
κυρίως τους Τατάρους της Κριμαίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί 23 χρόνια 
ουκρανικής κυριαρχίας, η Κριμαία 
υπήρξε εστία παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ειδικότερα στον τομέα των 
γλωσσικών δικαιωμάτων, στόχος των 
οποίων ήταν οι Τάταροι καθώς και οι 101 
εθνοτικές ομάδες που απαρτίζουν τον λαό 
της Κριμαίας·

Or. fr

Τροπολογία 72
Afzal Khan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την 
κατάληψή της από ρωσικές δυνάμεις, η 
Κριμαία αποτελεί εστία παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο 
κυρίως τους Τατάρους της Κριμαίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την 
κατάληψή της από ρωσικές δυνάμεις, η 
Κριμαία αποτελεί εστία παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο τις 
μειονοτικές ομάδες και όσους τάσσονται 
κατά της ρωσικής κατάληψης·
λαμβάνοντας υπόψη ότι φοβούμενες 
τυχόν επανάληψη της ιστορίας, χιλιάδες 
οικογένειες Τατάρων της Κριμαίας έχουν 
ήδη εγκαταλείψει τη χερσόνησο 
αναζητώντας καταφύγιο στη δυτική 
Ουκρανία, την Τουρκία και αλλού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι παρέμειναν 
δέχονται αυξανόμενη πίεση για την οποία 
γίνονται σχεδόν καθημερινά καταγγελίες 
με περιπτώσεις σωματικής 
παρενόχλησης, βίαιων εξαφανίσεων, 
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εισβολών σε οικίες, σήμανσης θυρών, 
απαλλοτριώσεων γης, βανδαλισμών 
περιουσίας και εξαπόλυσης κατηγοριών 
για συμμετοχή σε εξτρεμιστικές 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 73
Gabrielius Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την 
κατάληψή της από ρωσικές δυνάμεις, η 
Κριμαία αποτελεί εστία παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο κυρίως 
τους Τατάρους της Κριμαίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την 
κατάληψή τους από ρωσικές δυνάμεις, η 
Αμπχαζία, η περιφέρεια του Τσχινβάλι 
και, πιο πρόσφατα, η Κριμαία αποτελούν
εστία παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με στόχο κυρίως τους 
Τατάρους της Κριμαίας·

Or. en

Τροπολογία 74
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υποστηρίζει σθεναρά ότι δεν 
αναγνωρίζει την προσάρτηση της 
Κριμαίας από τη Ρωσία· επαναλαμβάνει 
τη δέσμευσή του για την ανεξαρτησία και 
την κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και 
για το απαραβίαστο των συνόρων· 
υποστηρίζει αμέριστα τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με 
τα οποία η ΕΕ δεν πρόκειται να 
αναγνωρίσει την παράνομη προσάρτηση 

1. υποστηρίζει σθεναρά την αυτοδιάθεση 
του λαού της Κριμαίας· επαναλαμβάνει τη 
δέσμευσή του για την ανεξαρτησία και την 
κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και για το 
απαραβίαστο των συνόρων· δεν
υποστηρίζει τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με τα 
οποία η ΕΕ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει 
την υπαγωγή της Κριμαίας και της 
Σεβαστούπολης στη Ρωσική Ομοσπονδία·
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της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης·

Or. fr

Τροπολογία 75
Afzal Khan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υποστηρίζει σθεναρά ότι δεν 
αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας 
από τη Ρωσία· επαναλαμβάνει τη 
δέσμευσή του για την ανεξαρτησία και την 
κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και για το 
απαραβίαστο των συνόρων· υποστηρίζει 
αμέριστα τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με τα 
οποία η ΕΕ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει 
την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας 
και της Σεβαστούπολης·

1. υποστηρίζει σθεναρά ότι δεν 
αναγνωρίζει το παράνομο και αθέμιτο 
δημοψήφισμα στην Κριμαία, το 
αποτέλεσμά του και την προσάρτηση της 
Κριμαίας από τη Ρωσία· επαναλαμβάνει τη 
δέσμευσή του για την ανεξαρτησία, την 
εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία 
της Ουκρανίας, καθώς και για το 
απαραβίαστο των συνόρων· υποστηρίζει 
αμέριστα τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με τα 
οποία η ΕΕ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει 
την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας 
και της Σεβαστούπολης· τονίζει την 
ανάγκη η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
τηρήσουν ομόφωνη στάση στις σχέσεις 
της ΕΕ με τη Ρωσία·

Or. en

Τροπολογία 76
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υποστηρίζει σθεναρά ότι δεν 
αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας 
από τη Ρωσία· επαναλαμβάνει τη 

1. υποστηρίζει σθεναρά ότι δεν 
αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας 
από τη Ρωσία· επαναλαμβάνει τη 
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δέσμευσή του για την ανεξαρτησία και την 
κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και για το 
απαραβίαστο των συνόρων· υποστηρίζει 
αμέριστα τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με τα 
οποία η ΕΕ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει 
την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας 
και της Σεβαστούπολης·

δέσμευσή του για την ανεξαρτησία και την 
κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και για το 
απαραβίαστο των συνόρων· υποστηρίζει 
αμέριστα τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με τα 
οποία η ΕΕ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει 
την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας 
και της Σεβαστούπολης· τονίζει ότι η 
προσάρτηση παραβιάζει και τη Συνθήκη 
φιλίας, συνεργασίας και εταιρικής σχέσης 
του 1997 μεταξύ της Ουκρανίας και της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας·

Or. en

Τροπολογία 77
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υποστηρίζει σθεναρά ότι δεν 
αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας 
από τη Ρωσία· επαναλαμβάνει τη 
δέσμευσή του για την ανεξαρτησία και την 
κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και για 
το απαραβίαστο των συνόρων· 
υποστηρίζει αμέριστα τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με 
τα οποία η ΕΕ δεν πρόκειται να 
αναγνωρίσει την παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης·

1. υποστηρίζει σθεναρά ότι δεν 
αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας 
από τη Ρωσία, κατά παράβαση του 
Πρωτοκόλλου της Βουδαπέστης του 
1999· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για 
την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την 
εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, 
σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών· υποστηρίζει αμέριστα τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου σύμφωνα με τα οποία η ΕΕ 
δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και 
της Σεβαστούπολης και υπενθυμίζει ότι η 
απόκτηση εδάφους με χρήση βίας 
θεωρείται παράνομη στο διεθνές δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 78
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υποστηρίζει σθεναρά ότι δεν 
αναγνωρίζει την προσάρτηση της 
Κριμαίας από τη Ρωσία· επαναλαμβάνει 
τη δέσμευσή του για την ανεξαρτησία και 
την κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και 
για το απαραβίαστο των συνόρων· 
υποστηρίζει αμέριστα τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με 
τα οποία η ΕΕ δεν πρόκειται να 
αναγνωρίσει την παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης·

1. σημειώνει την ενσωμάτωση της 
Κριμαίας και της Σεβαστούπολης στη 
Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία 
αποφασίστηκε με δημοψήφισμα στις 16 
Μαρτίου 2014· επαναλαμβάνει τη 
δέσμευσή του για την ανεξαρτησία και την 
κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και για το 
απαραβίαστο των συνόρων· σημειώνει τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου σύμφωνα με τα οποία η ΕΕ 
δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και 
της Σεβαστούπολης·

Or. es

Τροπολογία 79
Γεώργιος Επιτήδειος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υποστηρίζει σθεναρά ότι δεν 
αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας 
από τη Ρωσία· επαναλαμβάνει τη 
δέσμευσή του για την ανεξαρτησία και την 
κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και για το 
απαραβίαστο των συνόρων· υποστηρίζει 
αμέριστα τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με τα 
οποία η ΕΕ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει 
την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας 
και της Σεβαστούπολης·

1. δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση της 
Κριμαίας από τη Ρωσία· επαναλαμβάνει τη 
δέσμευσή του για την ανεξαρτησία και την 
κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και για το 
απαραβίαστο των συνόρων· υποστηρίζει 
αμέριστα τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με τα 
οποία η ΕΕ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει 
την προσάρτηση της Κριμαίας και της 
Σεβαστούπολης·

Or. el
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Τροπολογία 80
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υποστηρίζει σθεναρά ότι δεν 
αναγνωρίζει την προσάρτηση της 
Κριμαίας από τη Ρωσία· επαναλαμβάνει 
τη δέσμευσή του για την ανεξαρτησία και 
την κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και 
για το απαραβίαστο των συνόρων· 
υποστηρίζει αμέριστα τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με 
τα οποία η ΕΕ δεν πρόκειται να 
αναγνωρίσει την παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης·

1. επισημαίνει τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με τα 
οποία η ΕΕ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει 
την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας 
και της Σεβαστούπολης· θεωρεί ωστόσο 
απίθανο να επανέλθει η περιοχή στην 
προηγούμενη κατάσταση και πιστεύει ότι 
η διπλωματία πρέπει να ολοκληρώσει το 
έργο της χωρίς να θέτει προϋποθέσεις 
ακόμα και σε αυτήν τη δύσκολη 
κατάσταση·

Or. it

Τροπολογία 81
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υποστηρίζει σθεναρά ότι δεν 
αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας 
από τη Ρωσία· επαναλαμβάνει τη 
δέσμευσή του για την ανεξαρτησία και την 
κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και για το 
απαραβίαστο των συνόρων· υποστηρίζει 
αμέριστα τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με τα 
οποία η ΕΕ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει 
την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας 
και της Σεβαστούπολης·

1. υποστηρίζει ότι δεν αναγνωρίζει την 
προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία· 
επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για την 
ανεξαρτησία και την κυριαρχία της 
Ουκρανίας, καθώς και για το απαραβίαστο 
των συνόρων· υποστηρίζει αμέριστα τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου σύμφωνα με τα οποία η ΕΕ 
δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και 
της Σεβαστούπολης, εκτός εάν 
διαφορετικά αποφασιστεί σε επίπεδο 
ΟΗΕ·

Or. el
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Τροπολογία 82
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. θεωρεί τη βίαιη προσάρτηση της 
Κριμαίας από τη Ρωσία βήμα προς την 
καταστροφή της ευρωπαϊκής 
αρχιτεκτονικής ασφάλειας που βασίστηκε 
σε μεταψυχροπολεμικούς κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι η 
προσάρτηση της Κριμαίας μετέβαλε 
σημαντικά το στρατηγικό τοπίο στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην 
παρακείμενη περιοχή· εφιστά την προσοχή 
στο γεγονός ότι με την κατάληψη
ολόκληρης της χερσονήσου, η Ρωσία 
απέκτησε ένα πολύ σημαντικό εφαλτήριο 
για την εξόρμησή της προς τα δυτικά
(Υπερδνειστερία και εκβολές του 
Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα νότια 
(ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης, καθώς και ότι η παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας προσφέρει στη 
Ρωσία ένα «νότιο Καλίνινγκραντ», άλλο 
ένα προκεχωρημένο φυλάκιο που 
συνορεύει άμεσα με το ΝΑΤΟ, αυτήν τη 
φορά από τη θάλασσα·

2. επισημαίνει ότι το νέο καθεστώς της 
Κριμαίας συνέβαλε ώστε το στρατηγικό 
τοπίο στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου 
και στην παρακείμενη περιοχή να 
αποκαταστήσει εκ νέου την ισορροπία 
μεταξύ της ρωσικής και της τουρκικής 
ισχύος καθώς και της παρουσίας των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής· 
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι με την 
άσκηση ελέγχου σε ολόκληρη την 
χερσόνησο, η Ρωσία απέκτησε ένα πολύ 
σημαντικό εφαλτήριο για την εξόρμησή 
της προς τα δυτικά (Υπερδνειστερία και 
εκβολές του Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα 
νότια (ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης από το 1783, και τη δημιουργία 
του ρωσικού στόλου της Μαύρης 
Θάλασσας· σημειώνει ότι η Κριμαία
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προσφέρει στη Ρωσία ένα «νότιο 
Καλίνινγκραντ», άλλο ένα προκεχωρημένο 
φυλάκιο που συνορεύει άμεσα με το 
ΝΑΤΟ, αυτήν τη φορά από τη θάλασσα  
διαπιστώνει ότι η νέα αυτή κατάσταση 
είναι απόρροια της επιθετικής πολιτικής 
του ΝΑΤΟ στην περιοχή, η οποία 
ξεκίνησε με παράνομες βομβιστικές 
επιθέσεις κατά της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας το 
1999·

Or. fr

Τροπολογία 84
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι η 
προσάρτηση της Κριμαίας μετέβαλε 
σημαντικά το στρατηγικό τοπίο στη
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην 
παρακείμενη περιοχή· εφιστά την προσοχή 
στο γεγονός ότι με την κατάληψη 
ολόκληρης της χερσονήσου, η Ρωσία 
απέκτησε ένα πολύ σημαντικό εφαλτήριο 
για την εξόρμησή της προς τα δυτικά 
(Υπερδνειστερία και εκβολές του 
Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα νότια 
(ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης, καθώς και ότι η παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας προσφέρει στη 
Ρωσία ένα «νότιο Καλίνινγκραντ», άλλο 
ένα προκεχωρημένο φυλάκιο που 
συνορεύει άμεσα με το ΝΑΤΟ, αυτήν τη 
φορά από τη θάλασσα·

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι η 
προσάρτηση της Κριμαίας μετέβαλε 
σημαντικά το στρατηγικό τοπίο στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην 
παρακείμενη περιοχή· εφιστά την προσοχή 
στο γεγονός ότι με την κατάληψη 
ολόκληρης της χερσονήσου, η Ρωσία 
απέκτησε ένα πολύ σημαντικό εφαλτήριο 
για την εξόρμησή της προς τα δυτικά 
(Υπερδνειστερία και εκβολές του 
Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα νότια 
(ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης, καθώς και ότι η παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας προσφέρει στη 
Ρωσία ένα «νότιο Καλίνινγκραντ», άλλο 
ένα προκεχωρημένο φυλάκιο που 
συνορεύει άμεσα με το ΝΑΤΟ·

Or. en
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Τροπολογία 85
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι η 
προσάρτηση της Κριμαίας μετέβαλε 
σημαντικά το στρατηγικό τοπίο στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην 
παρακείμενη περιοχή· εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι με την 
κατάληψη ολόκληρης της χερσονήσου, η 
Ρωσία απέκτησε ένα πολύ σημαντικό
εφαλτήριο για την εξόρμησή της προς τα 
δυτικά (Υπερδνειστερία και εκβολές του 
Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα νότια 
(ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης· καθώς και ότι η παράνομη
προσάρτηση της Κριμαίας προσφέρει στη 
Ρωσία ένα «νότιο Καλίνινγκραντ», άλλο 
ένα προκεχωρημένο φυλάκιο που 
συνορεύει άμεσα με το ΝΑΤΟ, αυτήν τη 
φορά από τη θάλασσα·

2. επισημαίνει ότι με την κατάληψη 
ολόκληρης της χερσονήσου, η θέση της 
Ρωσίας δεν μεταβλήθηκε υπερβολικά σε 
σύγκριση με τη θέση που κατείχε 
προηγουμένως στην περιοχή και θεωρεί 
ότι θα ήταν ανησυχητικό να ειπωθεί ότι 
με αυτήν η Ρωσία απέκτησε εφαλτήριο για 
την εξόρμησή της προς τα δυτικά 
(Υπερδνειστερία και εκβολές του 
Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα νότια 
(ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης· παρατηρεί ότι η προσάρτηση της 
Κριμαίας, δεδομένης της εποχής στην 
οποία βρισκόμαστε και των πυρηνικών 
και συμβατικών στρατηγικών όπλων, δεν 
μετέβαλε ριζικά το στρατηγικό τοπίο στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην 
παρακείμενη περιοχή·

Or. es

Τροπολογία 86
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι η 
προσάρτηση της Κριμαίας μετέβαλε 
σημαντικά το στρατηγικό τοπίο στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην 
παρακείμενη περιοχή· εφιστά την προσοχή 
στο γεγονός ότι με την κατάληψη 
ολόκληρης της χερσονήσου, η Ρωσία 
απέκτησε ένα πολύ σημαντικό εφαλτήριο 

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι η 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας 
μετέβαλε σημαντικά το στρατηγικό τοπίο 
στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην 
παρακείμενη περιοχή· θεωρεί ότι οι 
επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας 
συνιστούν επιστροφή της σε μια 
επιθετική προσέγγιση τύπου 
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για την εξόρμησή της προς τα δυτικά 
(Υπερδνειστερία και εκβολές του 
Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα νότια 
(ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης, καθώς και ότι η παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας προσφέρει στη 
Ρωσία ένα «νότιο Καλίνινγκραντ», άλλο 
ένα προκεχωρημένο φυλάκιο που 
συνορεύει άμεσα με το ΝΑΤΟ, αυτήν τη 
φορά από τη θάλασσα·

«συνασπισμός έναντι συνασπισμού»· 
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι με την 
κατάληψη ολόκληρης της χερσονήσου, η 
Ρωσία απέκτησε ένα πολύ σημαντικό 
εφαλτήριο για την εξόρμησή της προς τα 
δυτικά (Υπερδνειστερία και εκβολές του 
Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα νότια 
(ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης, καθώς και ότι η παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας προσφέρει στη 
Ρωσία ένα «νότιο Καλίνινγκραντ», άλλο 
ένα προκεχωρημένο φυλάκιο που 
συνορεύει άμεσα με το ΝΑΤΟ, αυτήν τη 
φορά από τη θάλασσα·

Or. en

Τροπολογία 87
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι η 
προσάρτηση της Κριμαίας μετέβαλε
σημαντικά το στρατηγικό τοπίο στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην 
παρακείμενη περιοχή· εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι με την 
κατάληψη ολόκληρης της χερσονήσου, η 
Ρωσία απέκτησε ένα πολύ σημαντικό 
εφαλτήριο για την εξόρμησή της προς τα 
δυτικά (Υπερδνειστερία και εκβολές του 
Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα νότια 
(ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης, καθώς και ότι η παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας προσφέρει στη 
Ρωσία ένα «νότιο Καλίνινγκραντ», άλλο 
ένα προκεχωρημένο φυλάκιο που 
συνορεύει άμεσα με το ΝΑΤΟ, αυτήν τη 
φορά από τη θάλασσα·

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι η βίαιη 
αλλαγή εξουσίας στην Ουκρανία και η 
ενσωμάτωση της Κριμαίας στη Ρωσία 
μετέβαλαν σημαντικά το στρατηγικό τοπίο 
στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην 
παρακείμενη περιοχή· υπενθυμίζει ότι η 
προσέγγιση του ΝΑΤΟ προς τα σύνορα 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπήρξε 
σταδιακή και καθόρισε την πολιτική 
διεύρυνσης του εν λόγω οργανισμού από 
το 1999·
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Τροπολογία 88
Γεώργιος Επιτήδειος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι η 
προσάρτηση της Κριμαίας μετέβαλε 
σημαντικά το στρατηγικό τοπίο στη
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην 
παρακείμενη περιοχή· εφιστά την προσοχή 
στο γεγονός ότι με την κατάληψη 
ολόκληρης της χερσονήσου, η Ρωσία 
απέκτησε ένα πολύ σημαντικό εφαλτήριο 
για την εξόρμησή της προς τα δυτικά 
(Υπερδνειστερία και εκβολές του 
Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα νότια 
(ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης, καθώς και ότι η παράνομη
προσάρτηση της Κριμαίας προσφέρει στη 
Ρωσία ένα «νότιο Καλίνινγκραντ», άλλο 
ένα προκεχωρημένο φυλάκιο που 
συνορεύει άμεσα με το ΝΑΤΟ, αυτήν τη 
φορά από τη θάλασσα·

2. επισημαίνει ότι η προσάρτηση της 
Κριμαίας μετέβαλε σημαντικά το 
στρατηγικό τοπίο στη λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου και στην παρακείμενη 
περιοχή· εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι με την κατάληψη ολόκληρης της 
χερσονήσου, η Ρωσία απέκτησε ένα πολύ 
σημαντικό εφαλτήριο για την εξόρμησή 
της προς τα δυτικά (Υπερδνειστερία και 
εκβολές του Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα 
νότια (ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης, καθώς και ότι η προσάρτηση της 
Κριμαίας προσφέρει στη Ρωσία ένα «νότιο 
Καλίνινγκραντ», άλλο ένα προκεχωρημένο 
φυλάκιο που συνορεύει άμεσα με το 
ΝΑΤΟ, αυτήν τη φορά από τη θάλασσα·

Or. el

Τροπολογία 89
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι η 
προσάρτηση της Κριμαίας μετέβαλε 
σημαντικά το στρατηγικό τοπίο στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην 

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι η 
προσάρτηση της Κριμαίας μετέβαλε 
σημαντικά το στρατηγικό τοπίο στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην 
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παρακείμενη περιοχή· εφιστά την προσοχή 
στο γεγονός ότι με την κατάληψη 
ολόκληρης της χερσονήσου, η Ρωσία 
απέκτησε ένα πολύ σημαντικό εφαλτήριο 
για την εξόρμησή της προς τα δυτικά 
(Υπερδνειστερία και εκβολές του 
Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα νότια 
(ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης, καθώς και ότι η παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας προσφέρει στη 
Ρωσία ένα «νότιο Καλίνινγκραντ», άλλο 
ένα προκεχωρημένο φυλάκιο που 
συνορεύει άμεσα με το ΝΑΤΟ, αυτήν τη 
φορά από τη θάλασσα·

παρακείμενη περιοχή· υπενθυμίζει τη 
λανθάνουσα αστάθεια στο νοτιοδυτικό 
τμήμα της Ρωσίας, όπου επί δεκαετίες η 
εθνοτική σύνθεση, ο πλούτος και η ροή 
των πρώτων υλών οδηγούν σε λογικές 
άσκησης επιρροής τόσο εκ μέρους της 
Ρωσίας όσο και εκ μέρους της Δύσης, 
χωρίς να εξαιρείται η ΕΕ, με δυνητικά 
καταστροφικές οικονομικές, κοινωνικές, 
δημόσιες και πολιτικές συνέπειες για τους 
πληθυσμούς της περιοχής· εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι με την κατάληψη 
ολόκληρης της χερσονήσου, η Ρωσία 
απέκτησε σημαντική στρατηγική θέση
προς τα δυτικά (Υπερδνειστερία και 
εκβολές του Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα 
νότια (ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης· επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα η 
Δύση φαίνεται να προσανατολίζεται 
περισσότερο στην ανάπτυξη 
ανταγωνιστικής σχέσης με τη Ρωσία 
προτιμώντας, στο παρόν στάδιο της 
κρίσης, την πώληση όπλων στα 
ουκρανικά στρατεύματα αντί να 
καταβάλει εργώδεις προσπάθειες για την 
εξεύρεση διπλωματικής λύσης·

Or. it

Τροπολογία 90
Fernando Maura Barandiarán

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι η 
προσάρτηση της Κριμαίας μετέβαλε 
σημαντικά το στρατηγικό τοπίο στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην 
παρακείμενη περιοχή· εφιστά την προσοχή 
στο γεγονός ότι με την κατάληψη 
ολόκληρης της χερσονήσου, η Ρωσία 
απέκτησε ένα πολύ σημαντικό εφαλτήριο 

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι η 
προσάρτηση της Κριμαίας μετέβαλε 
σημαντικά το στρατηγικό τοπίο στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην 
παρακείμενη περιοχή· εφιστά την προσοχή 
στο γεγονός ότι με την κατάληψη 
ολόκληρης της χερσονήσου, η Ρωσία 
απέκτησε ένα πολύ σημαντικό εφαλτήριο 
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για την εξόρμησή της προς τα δυτικά 
(Υπερδνειστερία και εκβολές του 
Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα νότια 
(ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης, καθώς και ότι η παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας προσφέρει στη 
Ρωσία ένα «νότιο Καλίνινγκραντ», άλλο 
ένα προκεχωρημένο φυλάκιο που 
συνορεύει άμεσα με το ΝΑΤΟ, αυτήν τη 
φορά από τη θάλασσα·

για την εξόρμησή της προς τα δυτικά 
(Υπερδνειστερία και εκβολές του 
Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα νότια 
(ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης,

Or. es

Τροπολογία 91
Gabrielius Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι η 
προσάρτηση της Κριμαίας μετέβαλε 
σημαντικά το στρατηγικό τοπίο στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην 
παρακείμενη περιοχή· εφιστά την προσοχή 
στο γεγονός ότι με την κατάληψη 
ολόκληρης της χερσονήσου, η Ρωσία 
απέκτησε ένα πολύ σημαντικό εφαλτήριο 
για την εξόρμησή της προς τα δυτικά 
(Υπερδνειστερία και εκβολές του 
Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα νότια 
(ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης, καθώς και ότι η παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας προσφέρει στη 
Ρωσία ένα «νότιο Καλίνινγκραντ», άλλο 
ένα προκεχωρημένο φυλάκιο που 
συνορεύει άμεσα με το ΝΑΤΟ, αυτήν τη 
φορά από τη θάλασσα·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en
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Τροπολογία 92
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι η 
προσάρτηση της Κριμαίας μετέβαλε 
σημαντικά το στρατηγικό τοπίο στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην 
παρακείμενη περιοχή· εφιστά την προσοχή 
στο γεγονός ότι με την κατάληψη
ολόκληρης της χερσονήσου, η Ρωσία 
απέκτησε ένα πολύ σημαντικό εφαλτήριο 
για την εξόρμησή της προς τα δυτικά 
(Υπερδνειστερία και εκβολές του 
Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα νότια
(ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης, καθώς και ότι η παράνομη
προσάρτηση της Κριμαίας προσφέρει στη 
Ρωσία ένα «νότιο Καλίνινγκραντ», άλλο 
ένα προκεχωρημένο φυλάκιο που 
συνορεύει άμεσα με το ΝΑΤΟ, αυτήν τη 
φορά από τη θάλασσα·

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι η 
προσάρτηση της Κριμαίας μετέβαλε 
σημαντικά το στρατηγικό τοπίο στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην 
παρακείμενη περιοχή· εφιστά την προσοχή 
στο γεγονός ότι με την προσάρτηση
ολόκληρης της χερσονήσου, η Ρωσία 
απέκτησε μεγαλύτερο εύρος επιρροής
προς τα δυτικά (Υπερδνειστερία και 
εκβολές του Δούναβη), τα Βαλκάνια και τα 
νότια (ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει 
εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη 
κρούσης, καθώς και ότι η προσάρτηση της 
Κριμαίας προσφέρει στη Ρωσία ένα 
προκεχωρημένο φυλάκιο που συνορεύει 
άμεσα με την ΕΕ, αυτήν τη φορά από τη 
θάλασσα·

Or. el

Τροπολογία 93
Γεώργιος Επιτήδειος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία 
των ευρύτερων συστημικών προκλήσεων 
για την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι 
η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να 
θωρακίσουν την ασφάλειά τους 

διαγράφεται
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αντιμετωπίζοντας τις εν λόγω 
προκλήσεις·

Or. el

Τροπολογία 94
Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία 
των ευρύτερων συστημικών προκλήσεων 
για την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η 
ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να 
θωρακίσουν την ασφάλειά τους 
αντιμετωπίζοντας τις εν λόγω 
προκλήσεις·

3. θεωρεί ότι το παρόν στρατηγικό τοπίο 
και η στρατιωτική κατάσταση στη λεκάνη 
του Ευξείνου Πόντου δεν μπορούν να 
θεωρηθούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί, ωστόσο,
ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρακολουθούν την κατάσταση αυτή εκ 
του σύνεγγυς από την οπτική γωνία της 
ασφάλειας·

Or. es

Τροπολογία 95
James Carver

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη πρέπει να θωρακίσουν 
την ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις εν 
λόγω προκλήσεις·

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ασφάλεια· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να θωρακίσουν την ασφάλειά τους 
αντιμετωπίζοντας τις εν λόγω προκλήσεις·
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Τροπολογία 96
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη πρέπει να θωρακίσουν 
την ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις 
εν λόγω προκλήσεις·

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων και συστημικών προκλήσεων 
για την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η 
ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να 
επανεξετάσουν την εξωτερική πολιτική 
και την πολιτική ασφάλειάς τους ενόψει 
αυτού·

Or. en

Τροπολογία 97
Angel Dzhambazki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη πρέπει να θωρακίσουν 
την ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις εν 
λόγω προκλήσεις·

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη πρέπει να θωρακίσουν 
την ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις εν 
λόγω προκλήσεις· θεωρεί ότι η Ένωση θα 
πρέπει να θωρακίσει την ασφάλεια και τη 
σταθερότητα των κρατών μελών που 
συνορεύουν με τον Εύξεινο Πόντο 
αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα·
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Τροπολογία 98
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη πρέπει να θωρακίσουν 
την ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις εν 
λόγω προκλήσεις·

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη πρέπει να θωρακίσουν 
την ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις εν 
λόγω προκλήσεις μέσω 
διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία και τις 
χώρες του Οργανισμού Συλλογικής 
Συνθήκης Ασφάλειας για μια νέα 
ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, 
όπως πρότεινε ο ρώσος πρόεδρος, 
Ντμίτρι Μεντβέντεφ,το 2008 και μέσω 
διαπραγματεύσεων για μια ζώνη 
ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της 
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, της 
Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως πρότεινε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε 
άρθρο του στην εφημερίδα Izvestia, στις 3 
Οκτωβρίου 2011, σχέδιο το οποίο 
απέρριψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Or. fr

Τροπολογία 99
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη πρέπει να θωρακίσουν 
την ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις εν 
λόγω προκλήσεις·

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· εκφράζει την 
ανησυχία του για την εντεινόμενη πίεση 
της Ρωσίας στα ανατολικά σύνορα της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
Ρουμανίας και της Πολωνίας, δύο χωρών 
με μείζονα ρόλο στο ανατολικό μέτωπο 
της ασφάλειας και της άμυνας· η πίεση 
αυτή και οι αυξανόμενες στρατιωτικές 
ενέργειες και ικανότητες της Ρωσίας 
στην ανατολική πλευρά της ΕΕ συνιστούν 
μείζονα κίνδυνο· θεωρεί ότι η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη πρέπει να θωρακίσουν την 
ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις εν 
λόγω προκλήσεις και, κατά συνέπεια, να 
εφαρμόσουν μια επικαιροποιημένη κοινή 
και πολυσύνθετη στρατηγική ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής 
της στρατηγικής της ΕΕ για τον Εύξεινο 
Πόντο, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής θαλάσσιας 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 100
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ 

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο γεωστρατηγικό
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ 
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και τα κράτη μέλη πρέπει να θωρακίσουν 
την ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις εν 
λόγω προκλήσεις·

και τα κράτη μέλη πρέπει να θωρακίσουν 
την ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις εν 
λόγω προκλήσεις και ότι οι προκλήσεις 
αυτές πρέπει να αντικατοπτριστούν σε 
μια αναθεωρημένη ευρωπαϊκή 
στρατηγική ασφάλειας καθώς και στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική θαλάσσιας 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 101
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη πρέπει να θωρακίσουν 
την ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις εν 
λόγω προκλήσεις·

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη πρέπει να θωρακίσουν 
την ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις εν 
λόγω προκλήσεις· εκφράζει την ανησυχία 
του για την εξάρτηση της ΕΕ και των 
κρατών μελών της από τις ΗΠΑ και για 
την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκονται 
λόγω της πολιτικής της εν λόγω χώρας 
έναντι των γειτόνων μας·

Or. es

Τροπολογία 102
Fernando Maura Barandiarán

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη πρέπει να θωρακίσουν 
την ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις 
εν λόγω προκλήσεις·

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν 
μια κοινή στρατηγική στον τομέα της 
ασφάλειας ως προληπτικό μέτρο·

Or. es

Τροπολογία 103
Gabrielius Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη πρέπει να θωρακίσουν 
την ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις εν 
λόγω προκλήσεις·

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη πρέπει να θωρακίσουν 
την ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις εν 
λόγω προκλήσεις· η ΕΕ πρέπει επίσης να 
ενισχύσει τη δική της ανθεκτικότητα και 
να ανταποκριθεί στην πρόκληση των 
οπλισμένων πληροφοριών και της 
ασφάλειας των πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 104
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη πρέπει να θωρακίσουν 
την ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις εν 
λόγω προκλήσεις·

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των 
ευρύτερων συστημικών προκλήσεων για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη πρέπει να θωρακίσουν 
την ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις εν 
λόγω προκλήσεις· διαφωνεί ριζικά με το 
γεγονός ότι η Ρωσία εγκατέλειψε το 
πλαίσιο διαπραγματεύσεων σχετικά με τη 
συνθήκη για τις συμβατικές δυνάμεις 
στην Ευρώπη·

Or. pl

Τροπολογία 105
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο και η κλιμακούμενη στρατιωτική 
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία 
των ευρύτερων συστημικών προκλήσεων
για την ευρωπαϊκή ασφάλεια· θεωρεί ότι η 
ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να 
θωρακίσουν την ασφάλειά τους 
αντιμετωπίζοντας τις εν λόγω προκλήσεις·

3. θεωρεί ότι η αλλαγή στο στρατηγικό 
τοπίο στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου 
αποτελεί πρόκληση για την ευρωπαϊκή 
ασφάλεια· θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη πρέπει να θωρακίσουν την ασφάλειά 
τους αντιμετωπίζοντας τις εν λόγω 
προκλήσεις·

Or. el

Τροπολογία 106
Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη 
συντελούμενη αναβάθμιση των αμυντικών 
και επιθετικών ρωσικών στρατιωτικών 
δυνάμεων στον Εύξεινο Πόντο και για τα 
σχέδια επέκτασης και εκσυγχρονισμού του 
ρωσικού στόλου του Ευξείνου Πόντου, 
στις τάξεις του οποίου προστέθηκαν έξι 
νέα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα υποβρύχια 
τύπου «Rostov-on-Don» και έξι νέες 
φρεγάτες τύπου «Ναυάρχου Grigorovich»· 
επισημαίνει ότι η ανάπτυξη επιθετικών 
αεροπορικών δυνάμεων και η αναβάθμιση 
των στρατιωτικών υποδομών στην Κριμαία 
θα ενισχύσουν τις επιθετικές 
στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας 
και την ικανότητά της να επεμβαίνει σε 
περιοχές εκτός της επικράτειάς της·

4. σημειώνει τη συντελούμενη αναβάθμιση 
των αμυντικών και επιθετικών ρωσικών 
στρατιωτικών δυνάμεων στον Εύξεινο 
Πόντο και για τα σχέδια επέκτασης και 
εκσυγχρονισμού του ρωσικού στόλου του 
Ευξείνου Πόντου, στις τάξεις του οποίου 
προστέθηκαν έξι νέα σύγχρονα 
πετρελαιοκίνητα υποβρύχια τύπου 
«Rostov-on-Don» και έξι νέες φρεγάτες 
τύπου «Ναυάρχου 
Grigorovich»· υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη 
επιθετικών αεροπορικών δυνάμεων και η 
αναβάθμιση των στρατιωτικών υποδομών 
στην Κριμαία θα εξακολουθήσουν να είναι 
εξαιρετικά κατώτερες σε σύγκριση με τον 
εκσυγχρονισμό του αμερικανικού στόλου 
σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν συνιστούν 
πραγματικά σημαντική μεταβολή·

Or. es

Τροπολογία 107
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη 
συντελούμενη αναβάθμιση των αμυντικών 
και επιθετικών ρωσικών στρατιωτικών 
δυνάμεων στον Εύξεινο Πόντο και για τα 
σχέδια επέκτασης και εκσυγχρονισμού του 
ρωσικού στόλου του Ευξείνου Πόντου, 
στις τάξεις του οποίου προστέθηκαν έξι 
νέα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα υποβρύχια 
τύπου «Rostov-on-Don» και έξι νέες 
φρεγάτες τύπου «Ναυάρχου Grigorovich»· 
επισημαίνει ότι η ανάπτυξη επιθετικών
αεροπορικών δυνάμεων και η αναβάθμιση 
των στρατιωτικών υποδομών στην Κριμαία 
θα ενισχύσουν τις επιθετικές στρατιωτικές 

4. επισημαίνει τη συντελούμενη 
αναβάθμιση των αμυντικών ρωσικών 
στρατιωτικών δυνάμεων στον Εύξεινο 
Πόντο και για το σχέδιο επέκτασης και 
εκσυγχρονισμού του ρωσικού στόλου του 
Ευξείνου Πόντου, στις τάξεις του οποίου 
προστέθηκαν έξι νέα σύγχρονα 
πετρελαιοκίνητα υποβρύχια τύπου 
«Rostov-on-Don» και έξι νέες φρεγάτες 
τύπου «Ναυάρχου Grigorovich»· 
επισημαίνει ότι η ανάπτυξη αμυντικών
αεροπορικών δυνάμεων και η αναβάθμιση 
των στρατιωτικών υποδομών στην Κριμαία 
θα ενισχύσουν τις επιθετικές στρατιωτικές 
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δυνατότητες της Ρωσίας και την ικανότητά 
της να επεμβαίνει σε περιοχές εκτός της 
επικράτειάς της·

δυνατότητες της Ρωσίας και την ικανότητά 
της να επεμβαίνει σε περιοχές εκτός της 
επικράτειάς της·

Or. fr

Τροπολογία 108
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη 
συντελούμενη αναβάθμιση των αμυντικών 
και επιθετικών ρωσικών στρατιωτικών 
δυνάμεων στον Εύξεινο Πόντο και για τα 
σχέδια επέκτασης και εκσυγχρονισμού του 
ρωσικού στόλου του Ευξείνου Πόντου, 
στις τάξεις του οποίου προστέθηκαν έξι 
νέα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα υποβρύχια 
τύπου «Rostov-on-Don» και έξι νέες 
φρεγάτες τύπου «Ναυάρχου Grigorovich»· 
επισημαίνει ότι η ανάπτυξη επιθετικών 
αεροπορικών δυνάμεων και η αναβάθμιση 
των στρατιωτικών υποδομών στην Κριμαία 
θα ενισχύσουν τις επιθετικές στρατιωτικές 
δυνατότητες της Ρωσίας και την 
ικανότητά της να επεμβαίνει σε περιοχές 
εκτός της επικράτειάς της·

4. καταγράφει τη συντελούμενη 
αναβάθμιση των αμυντικών και επιθετικών 
ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στον 
Εύξεινο Πόντο και για τα σχέδια 
επέκτασης και εκσυγχρονισμού του 
ρωσικού στόλου του Ευξείνου Πόντου, 
στις τάξεις του οποίου προστέθηκαν έξι 
νέα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα υποβρύχια 
τύπου «Rostov-on-Don» και έξι νέες 
φρεγάτες τύπου «Ναυάρχου Grigorovich»· 
επισημαίνει ότι η ανάπτυξη επιθετικών 
αεροπορικών δυνάμεων και η αναβάθμιση 
των στρατιωτικών υποδομών στην Κριμαία 
θα ενισχύσουν τις επιθετικές στρατιωτικές 
δυνατότητες της Ρωσίας· θεωρεί επομένως 
ότι είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ 
να επιστρατευτεί κάθε δυνατό 
διπλωματικό μέσο για την αποκλιμάκωση 
της έντασης·

Or. it

Τροπολογία 109
Fernando Maura Barandiarán

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη 
συντελούμενη αναβάθμιση των αμυντικών 
και επιθετικών ρωσικών στρατιωτικών 
δυνάμεων στον Εύξεινο Πόντο και για τα 
σχέδια επέκτασης και εκσυγχρονισμού του 
ρωσικού στόλου του Ευξείνου Πόντου, 
στις τάξεις του οποίου προστέθηκαν έξι 
νέα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα υποβρύχια 
τύπου «Rostov-on-Don» και έξι νέες 
φρεγάτες τύπου «Ναυάρχου Grigorovich»· 
επισημαίνει ότι η ανάπτυξη επιθετικών 
αεροπορικών δυνάμεων και η αναβάθμιση 
των στρατιωτικών υποδομών στην Κριμαία 
θα ενισχύσουν τις επιθετικές στρατιωτικές 
δυνατότητες της Ρωσίας και την ικανότητά 
της να επεμβαίνει σε περιοχές εκτός της 
επικράτειάς της·

4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη 
συντελούμενη αναβάθμιση των αμυντικών 
και επιθετικών ρωσικών στρατιωτικών 
δυνάμεων στον Εύξεινο Πόντο και για τα 
σχέδια επέκτασης και εκσυγχρονισμού του 
ρωσικού στόλου του Ευξείνου Πόντου, 
στις τάξεις του οποίου προστέθηκαν έξι 
νέα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα υποβρύχια 
τύπου «Rostov-on-Don» και έξι νέες 
φρεγάτες τύπου «Ναυάρχου Grigorovich»· 
υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη επιθετικών 
αεροπορικών δυνάμεων και η αναβάθμιση 
των στρατιωτικών υποδομών στην Κριμαία 
θα ενισχύσουν τις επιθετικές στρατιωτικές 
δυνατότητες της Ρωσίας και την ικανότητά 
της να επεμβαίνει σε περιοχές εκτός της 
επικράτειάς της·

Or. es

Τροπολογία 110
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη 
συντελούμενη αναβάθμιση των αμυντικών 
και επιθετικών ρωσικών στρατιωτικών 
δυνάμεων στον Εύξεινο Πόντο και για τα 
σχέδια επέκτασης και εκσυγχρονισμού 
του ρωσικού στόλου του Ευξείνου Πόντου, 
στις τάξεις του οποίου προστέθηκαν έξι 
νέα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα υποβρύχια 
τύπου «Rostov-on-Don» και έξι νέες 
φρεγάτες τύπου «Ναυάρχου 
Grigorovich»· επισημαίνει ότι η ανάπτυξη 
επιθετικών αεροπορικών δυνάμεων και η 
αναβάθμιση των στρατιωτικών υποδομών 
στην Κριμαία θα ενισχύσουν τις επιθετικές
στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας και 

4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη 
συντελούμενη αναβάθμιση των ρωσικών 
στρατιωτικών δυνάμεων στον Εύξεινο 
Πόντο και για τα σχέδια εκσυγχρονισμού 
του ρωσικού στόλου του Ευξείνου Πόντου, 
επισημαίνει ότι η ανάπτυξη αεροπορικών 
δυνάμεων και η αναβάθμιση των 
στρατιωτικών υποδομών στην Κριμαία θα 
ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες 
της Ρωσίας και την ικανότητά της να 
επεμβαίνει σε περιοχές εκτός της 
επικράτειάς της·
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την ικανότητά της να επεμβαίνει σε 
περιοχές εκτός της επικράτειάς της·

Or. el

Τροπολογία 111
Gabrielius Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. σημειώνει με ανησυχία τη 
συνεχιζόμενη αναβάθμιση της 
στρατιωτικής παρουσίας της Ρωσίας 
στην κατεχόμενες περιφέρειες της 
Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας 
Οσετίας της Γεωργίας· Οι στρατιωτικές 
υποδομές αμυντικού και επιθετικού 
χαρακτήρα με ευρύ επιχειρησιακό φάσμα, 
συμπεριλαμβανομένων ταγμάτων 
πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων (οι 
αποκαλούμενες μονάδες «Smerch», 
«Grad» και «Uragan»), ταγμάτων 
βλημάτων εδάφους-αέρα (S-300, OSA, 
Tochka/Tochka U), ταγμάτων 
πυραυλικών συστημάτων εδάφους-αέρα 
(Strela-10, 2S6 Tunguska), ταγμάτων 
αυτοπροωθούμενων βλημάτων (2S3 
«Akatsia»), συνιστούν σοβαρή απειλή για 
ολόκληρη την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου· Η θαλάσσια περιοχή στην 
κατεχόμενη περιοχή της Αμπχαζίας 
ελέγχεται από περιπολικά σκάφη, 
συμπεριλαμβανομένων των τύπων 
«Mangust» και «Sobol», που έχουν βάση 
στους λιμένες Ochamchire και Sokhumi·

Or. en

Τροπολογία 112
Javier Nart
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η Ρωσία 
έχει ενισχύσει σημαντικά τα αεροπορικά 
και ναυτικά της αμυντικά συστήματα στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου, 
αναπτύσσοντας νέους ναυτικούς 
αμυντικούς πυραύλους (αέρος-εδάφους) 
βεληνεκούς 600 χλμ., οι οποίοι μπορούν 
να φθάσουν μέχρι τον Βόσπορο και 
διασφαλίζοντας ότι τα ρωσικά μαχητικά 
αεροπλάνα θα ελέγχουν περίπου τα τρία 
τέταρτα του εναέριου χώρου της λεκάνης 
του Ευξείνου Πόντου (τριπλασιάζοντας 
στην πράξη τον αριθμό των αεροδρομίων 
στην Κριμαία)· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι η Ρωσία έχει ενισχύσει τις 
ικανότητές της τόσο στο πεδίο της 
στρατηγικής όσο και στο πεδίο της 
τακτικής: στο πεδίο της στρατηγικής, 
βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που 
έχουν τη δυνατότητα να φέρουν 
πυραύλους Κρουζ και αεροπλάνα που 
εκτελούν αναγνωριστικές πτήσεις κοντά 
στις δυτικές ακτές του Ευξείνου Πόντου 
μπορούν να διεισδύουν έως και στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές της Κεντρικής 
Ευρώπης· στο πεδίο της τακτικής, δύο 
ταξιαρχίες πεζοναυτών –που θα μπορούν 
να υποστηρίζονται και από 
ελικοπτεροφόρα τύπου Mistral–
αποτελούν σημαντική εν δυνάμει χερσαία 
απειλή·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 113
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η Ρωσία έχει 
ενισχύσει σημαντικά τα αεροπορικά και 
ναυτικά της αμυντικά συστήματα στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου, 
αναπτύσσοντας νέους ναυτικούς 
αμυντικούς πυραύλους (αέρος-εδάφους) 
βεληνεκούς 600 χλμ., οι οποίοι μπορούν να 
φθάσουν μέχρι τον Βόσπορο και 
διασφαλίζοντας ότι τα ρωσικά μαχητικά 
αεροπλάνα θα ελέγχουν περίπου τα τρία 
τέταρτα του εναέριου χώρου της λεκάνης 
του Ευξείνου Πόντου (τριπλασιάζοντας 
στην πράξη τον αριθμό των αεροδρομίων 
στην Κριμαία)· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι η Ρωσία έχει ενισχύσει τις 
ικανότητές της τόσο στο πεδίο της 
στρατηγικής όσο και στο πεδίο της 
τακτικής: στο πεδίο της στρατηγικής, 
βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που 
έχουν τη δυνατότητα να φέρουν 
πυραύλους Κρουζ και αεροπλάνα που 
εκτελούν αναγνωριστικές πτήσεις κοντά 
στις δυτικές ακτές του Ευξείνου Πόντου 
μπορούν να διεισδύουν έως και στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές της Κεντρικής 
Ευρώπης· στο πεδίο της τακτικής, δύο 
ταξιαρχίες πεζοναυτών –που θα μπορούν 
να υποστηρίζονται και από 
ελικοπτεροφόρα τύπου Mistral– αποτελούν 
σημαντική εν δυνάμει χερσαία απειλή·

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η Ρωσία έχει 
ενισχύσει σημαντικά τα αεροπορικά και 
ναυτικά της αμυντικά συστήματα στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου, 
αναπτύσσοντας νέους ναυτικούς 
αμυντικούς πυραύλους (αέρος-εδάφους) 
βεληνεκούς 600 χλμ., οι οποίοι μπορούν να 
φθάσουν μέχρι τον Βόσπορο και 
διασφαλίζοντας ότι τα ρωσικά μαχητικά 
αεροπλάνα θα ελέγχουν περίπου τα τρία 
τέταρτα του εναέριου χώρου της λεκάνης 
του Ευξείνου Πόντου (τριπλασιάζοντας 
στην πράξη τον αριθμό των αεροδρομίων 
στην Κριμαία)· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι η Ρωσία έχει ενισχύσει τις 
ικανότητές της τόσο στο πεδίο της 
στρατηγικής όσο και στο πεδίο της 
τακτικής: στο πεδίο της στρατηγικής, 
βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που 
έχουν τη δυνατότητα να φέρουν 
πυραύλους Κρουζ και αεροπλάνα που 
εκτελούν αναγνωριστικές πτήσεις κοντά 
στις δυτικές ακτές του Ευξείνου Πόντου 
έχουν τη δυνατότητα να διεισδύουν έως 
και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της 
Κεντρικής Ευρώπης· στο πεδίο της 
τακτικής, δύο ταξιαρχίες πεζοναυτών –που 
θα μπορούν να υποστηρίζονται και από 
ελικοπτεροφόρα τύπου Mistral– αποτελούν 
σημαντική εν δυνάμει χερσαία απειλή·

Or. en

Τροπολογία 114
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η Ρωσία έχει 
ενισχύσει σημαντικά τα αεροπορικά και 

5. επισημαίνει το γεγονός ότι η Ρωσία έχει 
ενισχύσει σημαντικά τα αεροπορικά και 
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ναυτικά της αμυντικά συστήματα στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου, 
αναπτύσσοντας νέους ναυτικούς 
αμυντικούς πυραύλους (αέρος-εδάφους) 
βεληνεκούς 600 χλμ., οι οποίοι μπορούν να 
φθάσουν μέχρι τον Βόσπορο και 
διασφαλίζοντας ότι τα ρωσικά μαχητικά 
αεροπλάνα θα ελέγχουν περίπου τα τρία 
τέταρτα του εναέριου χώρου της λεκάνης 
του Ευξείνου Πόντου (τριπλασιάζοντας 
στην πράξη τον αριθμό των αεροδρομίων 
στην Κριμαία)· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι η Ρωσία έχει ενισχύσει τις 
ικανότητές της τόσο στο πεδίο της 
στρατηγικής όσο και στο πεδίο της 
τακτικής: στο πεδίο της στρατηγικής, 
βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που 
έχουν τη δυνατότητα να φέρουν 
πυραύλους Κρουζ και αεροπλάνα που 
εκτελούν αναγνωριστικές πτήσεις κοντά 
στις δυτικές ακτές του Ευξείνου Πόντου 
μπορούν να διεισδύουν έως και στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές της Κεντρικής 
Ευρώπης· στο πεδίο της τακτικής, δύο 
ταξιαρχίες πεζοναυτών –που θα μπορούν 
να υποστηρίζονται και από 
ελικοπτεροφόρα τύπου Mistral– αποτελούν 
σημαντική εν δυνάμει χερσαία απειλή·

ναυτικά της αμυντικά συστήματα στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου, 
αναπτύσσοντας νέους ναυτικούς 
αμυντικούς πυραύλους (αέρος-εδάφους) 
βεληνεκούς 600 χλμ., οι οποίοι μπορούν να 
φθάσουν μέχρι τον Βόσπορο και 
διασφαλίζοντας ότι τα ρωσικά μαχητικά 
αεροπλάνα θα ελέγχουν περίπου τα τρία 
τέταρτα του εναέριου χώρου της λεκάνης 
του Ευξείνου Πόντου (τριπλασιάζοντας 
στην πράξη τον αριθμό των αεροδρομίων 
στην Κριμαία)· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι η Ρωσία έχει ενισχύσει τις 
ικανότητές της τόσο στο πεδίο της 
στρατηγικής όσο και στο πεδίο της 
τακτικής: στο πεδίο της στρατηγικής, 
βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που 
έχουν τη δυνατότητα να φέρουν 
πυραύλους Κρουζ και αεροπλάνα που 
εκτελούν αναγνωριστικές πτήσεις κοντά 
στις δυτικές ακτές του Ευξείνου Πόντου 
μπορούν να διεισδύουν έως και στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές της Κεντρικής 
Ευρώπης· στο πεδίο της τακτικής, δύο 
ταξιαρχίες πεζοναυτών –που θα μπορούν 
να υποστηρίζονται και από 
ελικοπτεροφόρα τύπου Mistral– αποτελούν 
σημαντική εν δυνάμει χερσαία απειλή·

Or. fr

Τροπολογία 115
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η Ρωσία έχει 
ενισχύσει σημαντικά τα αεροπορικά και 
ναυτικά της αμυντικά συστήματα στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου, 
αναπτύσσοντας νέους ναυτικούς 
αμυντικούς πυραύλους (αέρος-εδάφους) 
βεληνεκούς 600 χλμ., οι οποίοι μπορούν να 

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η Ρωσία έχει 
ενισχύσει σημαντικά τα αεροπορικά και 
ναυτικά της αμυντικά συστήματα στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου, 
αναπτύσσοντας νέους ναυτικούς 
αμυντικούς πυραύλους (αέρος-εδάφους) 
βεληνεκούς 600 χλμ., οι οποίοι μπορούν να 
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φθάσουν μέχρι τον Βόσπορο και 
διασφαλίζοντας ότι τα ρωσικά μαχητικά 
αεροπλάνα θα ελέγχουν περίπου τα τρία 
τέταρτα του εναέριου χώρου της λεκάνης 
του Ευξείνου Πόντου (τριπλασιάζοντας 
στην πράξη τον αριθμό των αεροδρομίων 
στην Κριμαία)· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι η Ρωσία έχει ενισχύσει τις 
ικανότητές της τόσο στο πεδίο της 
στρατηγικής όσο και στο πεδίο της 
τακτικής: στο πεδίο της στρατηγικής, 
βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που 
έχουν τη δυνατότητα να φέρουν 
πυραύλους Κρουζ και αεροπλάνα που 
εκτελούν αναγνωριστικές πτήσεις κοντά 
στις δυτικές ακτές του Ευξείνου Πόντου 
μπορούν να διεισδύουν έως και στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές της Κεντρικής 
Ευρώπης· στο πεδίο της τακτικής, δύο 
ταξιαρχίες πεζοναυτών –που θα μπορούν 
να υποστηρίζονται και από 
ελικοπτεροφόρα τύπου Mistral–
αποτελούν σημαντική εν δυνάμει χερσαία 
απειλή·

φθάσουν μέχρι τον Βόσπορο και 
διασφαλίζοντας ότι τα ρωσικά μαχητικά 
αεροπλάνα θα ελέγχουν περίπου τα τρία 
τέταρτα του εναέριου χώρου της λεκάνης 
του Ευξείνου Πόντου (τριπλασιάζοντας 
στην πράξη τον αριθμό των αεροδρομίων 
στην Κριμαία)· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι η Ρωσία έχει ενισχύσει τις 
ικανότητές της τόσο στο πεδίο της 
στρατηγικής όσο και στο πεδίο της 
τακτικής· υποστηρίζει ότι, υπό αυτές τις 
συνθήκες, κάθε διπλωματικό φόρουμ, 
περιφερειακό ή διεθνές, στο οποίο η 
Μόσχα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο πρέπει 
να αποτελέσει πεδίο αντιπαράθεσης 
ζωτικής σημασίας για την επιθυμητή 
διπλωματική επίλυση του ζητήματος·

Or. it

Τροπολογία 116
Fernando Maura Barandiarán

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η Ρωσία έχει 
ενισχύσει σημαντικά τα αεροπορικά και 
ναυτικά της αμυντικά συστήματα στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου, 
αναπτύσσοντας νέους ναυτικούς 
αμυντικούς πυραύλους (αέρος-εδάφους) 
βεληνεκούς 600 χλμ., οι οποίοι μπορούν 
να φθάσουν μέχρι τον Βόσπορο και 
διασφαλίζοντας ότι τα ρωσικά μαχητικά 
αεροπλάνα θα ελέγχουν περίπου τα τρία 
τέταρτα του εναέριου χώρου της λεκάνης 

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η Ρωσία έχει 
ενισχύσει σημαντικά τα αεροπορικά και 
ναυτικά της αμυντικά συστήματα στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου, 
αναπτύσσοντας νέους ναυτικούς 
αμυντικούς πυραύλους (αέρος-εδάφους) 
βεληνεκούς 600 χλμ., και διασφαλίζοντας 
ότι τα ρωσικά μαχητικά αεροπλάνα θα 
ελέγχουν περίπου τα τρία τέταρτα του 
εναέριου χώρου της λεκάνης του Ευξείνου 
Πόντου (τριπλασιάζοντας στην πράξη τον 
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του Ευξείνου Πόντου (τριπλασιάζοντας 
στην πράξη τον αριθμό των αεροδρομίων 
στην Κριμαία)· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι η Ρωσία έχει ενισχύσει τις 
ικανότητές της τόσο στο πεδίο της 
στρατηγικής όσο και στο πεδίο της 
τακτικής: στο πεδίο της στρατηγικής, 
βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που 
έχουν τη δυνατότητα να φέρουν 
πυραύλους Κρουζ και αεροπλάνα που 
εκτελούν αναγνωριστικές πτήσεις κοντά 
στις δυτικές ακτές του Ευξείνου Πόντου
μπορούν να διεισδύουν έως και στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές της Κεντρικής 
Ευρώπης· στο πεδίο της τακτικής, δύο 
ταξιαρχίες πεζοναυτών –που θα μπορούν 
να υποστηρίζονται και από 
ελικοπτεροφόρα τύπου Mistral– αποτελούν 
σημαντική εν δυνάμει χερσαία απειλή·

αριθμό των αεροδρομίων στην Κριμαία)· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Ρωσία 
έχει ενισχύσει τις ικανότητές της τόσο στο 
πεδίο της στρατηγικής όσο και στο πεδίο 
της τακτικής: στο πεδίο της στρατηγικής, 
βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που 
έχουν τη δυνατότητα να φέρουν 
πυραύλους Κρουζ και αεροπλάνα που 
εκτελούν αναγνωριστικές πτήσεις κοντά 
στις δυτικές ακτές του Ευξείνου Πόντου· 
στο πεδίο της τακτικής, δύο ταξιαρχίες 
πεζοναυτών –που θα μπορούν να 
υποστηρίζονται και από ελικοπτεροφόρα 
τύπου Mistral– αποτελούν σημαντική 
απειλή·

Or. es

Τροπολογία 117
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η Ρωσία έχει 
ενισχύσει σημαντικά τα αεροπορικά και 
ναυτικά της αμυντικά συστήματα στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου, 
αναπτύσσοντας νέους ναυτικούς 
αμυντικούς πυραύλους (αέρος-εδάφους) 
βεληνεκούς 600 χλμ., οι οποίοι μπορούν να 
φθάσουν μέχρι τον Βόσπορο και 
διασφαλίζοντας ότι τα ρωσικά μαχητικά 
αεροπλάνα θα ελέγχουν περίπου τα τρία 
τέταρτα του εναέριου χώρου της λεκάνης 
του Ευξείνου Πόντου (τριπλασιάζοντας 
στην πράξη τον αριθμό των αεροδρομίων 
στην Κριμαία)· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι η Ρωσία έχει ενισχύσει τις 
ικανότητές της τόσο στο πεδίο της 

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η Ρωσία έχει 
ενισχύσει σημαντικά τα αεροπορικά και 
ναυτικά της αμυντικά συστήματα στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου, 
αναπτύσσοντας νέους ναυτικούς 
αμυντικούς πυραύλους (αέρος-εδάφους) 
βεληνεκούς 600 χλμ., οι οποίοι μπορούν να 
φθάσουν μέχρι τον Βόσπορο και 
διασφαλίζοντας ότι τα ρωσικά μαχητικά 
αεροπλάνα θα ελέγχουν περίπου τα τρία 
τέταρτα του εναέριου χώρου της λεκάνης 
του Ευξείνου Πόντου (τριπλασιάζοντας 
στην πράξη τον αριθμό των αεροδρομίων 
στην Κριμαία)· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι η Ρωσία έχει ενισχύσει τις 
ικανότητές της τόσο στο πεδίο της 
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στρατηγικής όσο και στο πεδίο της 
τακτικής: στο πεδίο της στρατηγικής, 
βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που 
έχουν τη δυνατότητα να φέρουν 
πυραύλους Κρουζ και αεροπλάνα που 
εκτελούν αναγνωριστικές πτήσεις κοντά 
στις δυτικές ακτές του Ευξείνου Πόντου 
μπορούν να διεισδύουν έως και στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές της Κεντρικής 
Ευρώπης· στο πεδίο της τακτικής, δύο 
ταξιαρχίες πεζοναυτών –που θα μπορούν 
να υποστηρίζονται και από 
ελικοπτεροφόρα τύπου Mistral– αποτελούν 
σημαντική εν δυνάμει χερσαία απειλή·

στρατηγικής όσο και στο πεδίο της 
τακτικής: στο πεδίο της στρατηγικής, 
βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που 
έχουν τη δυνατότητα να φέρουν 
πυραύλους Κρουζ και αεροπλάνα που 
εκτελούν αναγνωριστικές πτήσεις κοντά 
στις δυτικές ακτές του Ευξείνου Πόντου 
μπορούν να διεισδύουν έως και στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές της Κεντρικής 
Ευρώπης· στο πεδίο της τακτικής, δύο 
ταξιαρχίες πεζοναυτών –που θα μπορούν 
να υποστηρίζονται και από 
ελικοπτεροφόρα τύπου Mistral– αποτελούν 
σημαντική εν δυνάμει χερσαία απειλή· 
καλεί τη Γαλλία να εγκαταλείψει οριστικά 
και αμετάκλητα την πώληση αμφίβιων 
σκαφών στη Ρωσία·

Or. pl

Τροπολογία 118
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η Ρωσία έχει 
ενισχύσει σημαντικά τα αεροπορικά και 
ναυτικά της αμυντικά συστήματα στη 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου, 
αναπτύσσοντας νέους ναυτικούς 
αμυντικούς πυραύλους (αέρος-εδάφους) 
βεληνεκούς 600 χλμ., οι οποίοι μπορούν 
να φθάσουν μέχρι τον Βόσπορο και 
διασφαλίζοντας ότι τα ρωσικά μαχητικά 
αεροπλάνα θα ελέγχουν περίπου τα τρία 
τέταρτα του εναέριου χώρου της λεκάνης 
του Ευξείνου Πόντου (τριπλασιάζοντας 
στην πράξη τον αριθμό των αεροδρομίων 
στην Κριμαία)· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι η Ρωσία έχει ενισχύσει τις 
ικανότητές της τόσο στο πεδίο της 
στρατηγικής όσο και στο πεδίο της 
τακτικής: στο πεδίο της στρατηγικής, 

5. σημειώνει ότι η Ρωσία έχει ενισχύσει 
σημαντικά τα αεροπορικά και ναυτικά της 
αμυντικά συστήματα στη λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου·
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βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που 
έχουν τη δυνατότητα να φέρουν 
πυραύλους Κρουζ και αεροπλάνα που 
εκτελούν αναγνωριστικές πτήσεις κοντά 
στις δυτικές ακτές του Ευξείνου Πόντου 
μπορούν να διεισδύουν έως και στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές της Κεντρικής 
Ευρώπης· στο πεδίο της τακτικής, δύο 
ταξιαρχίες πεζοναυτών –που θα μπορούν 
να υποστηρίζονται και από 
ελικοπτεροφόρα τύπου Mistral–
αποτελούν σημαντική εν δυνάμει χερσαία 
απειλή·

Or. el

Τροπολογία 119
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για 
τη δήλωση του Προέδρου Πούτιν ότι 
ήταν έτοιμος να θέσει σε κατάσταση 
συναγερμού τις ρωσικές πυρηνικές 
δυνάμεις κατά τη διάρκεια της 
κατάληψης της Κριμαίας από τη Ρωσία 
σε περίπτωση παρέμβασης της Δύσης 
κατά της προσάρτησης· εκφράζει ομοίως 
την ανησυχία του για τις απειλητικές 
δηλώσεις υψηλόβαθμων Ρώσων 
αξιωματούχων ότι η Ρωσία έχει το 
δικαίωμα να αναπτύξει και εγκαταστήσει 
πυρηνικά όπλα στην Κριμαία· σημειώνει 
με ανησυχία ότι, τον Μάρτιο του 2015, η 
Ρωσία ανέπτυξε στην Κριμαία, κατά τη 
διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, 
άγνωστο αριθμό στρατηγικών 
βομβαρδιστικών TU22M3 ικανών να 
φέρουν πυρηνικά όπλα·

Or. en
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Τροπολογία 120
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει με βαθιά ανησυχία την 
πολεμοχαρή στροφή του ΝΑΤΟ, η οποία 
εκδηλώνεται μέσω των ασκήσεων που 
εκτελεί σε κράτη που συνορεύουν με τη 
Ρωσία· υπενθυμίζει ότι ήδη τον 
Φεβρουάριο μετακινήθηκαν 140 οχήματα 
και 1400 στρατιώτες σε απόσταση μόλις 
300 μέτρων από τα σύνορα της Εσθονίας 
με τη Ρωσία· εκφράζει την ανησυχία του 
για τις στρατιωτικές ασκήσεις που 
πραγματοποίησε η εν λόγω στρατιωτική 
συμμαχία στην ακτογραμμή της 
Βουλγαρίας·

Or. es

Τροπολογία 121
Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η δυνητική ρωσική 
ανάπτυξη οπλικών συστημάτων με διπλές 
ικανότητες στην Κριμαία δημιουργούν 
αμφιβολίες για τις καλές προθέσεις της 
Ρωσίας και την επίτευξη προόδου στις 
πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον 
πυρηνικό αφοπλισμό στο πλαίσιο της 
επικείμενης αναθεώρησης της συνθήκης 
περί μη διάδοσης των πυρηνικών, 
υπονομεύοντας τις προσπάθειες που 
έχουν ήδη γίνει προς αυτήν την 
κατεύθυνση·

διαγράφεται
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Or. es

Τροπολογία 122
Γεώργιος Επιτήδειος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η δυνητική ρωσική 
ανάπτυξη οπλικών συστημάτων με διπλές 
ικανότητες στην Κριμαία δημιουργούν 
αμφιβολίες για τις καλές προθέσεις της 
Ρωσίας και την επίτευξη προόδου στις 
πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον 
πυρηνικό αφοπλισμό στο πλαίσιο της 
επικείμενης αναθεώρησης της συνθήκης 
περί μη διάδοσης των πυρηνικών, 
υπονομεύοντας τις προσπάθειες που 
έχουν ήδη γίνει προς αυτήν την 
κατεύθυνση·

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία 123
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η δυνητική ρωσική 
ανάπτυξη οπλικών συστημάτων με διπλές 
ικανότητες στην Κριμαία δημιουργούν 
αμφιβολίες για τις καλές προθέσεις της 
Ρωσίας και την επίτευξη προόδου στις 
πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον 
πυρηνικό αφοπλισμό στο πλαίσιο της 
επικείμενης αναθεώρησης της συνθήκης 
περί μη διάδοσης των πυρηνικών, 
υπονομεύοντας τις προσπάθειες που έχουν 
ήδη γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση·

6. επισημαίνει ότι η δυνητική ρωσική 
ανάπτυξη οπλικών συστημάτων με διπλές 
ικανότητες στην Κριμαία δημιουργούν 
αμφιβολίες για τις καλές προθέσεις της 
Ρωσίας και την επίτευξη προόδου στις 
πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον 
πυρηνικό αφοπλισμό στο πλαίσιο της 
επικείμενης αναθεώρησης της συνθήκης 
περί μη διάδοσης των πυρηνικών, 
υπονομεύοντας τις προσπάθειες που έχουν 
ήδη γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση
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καθώς αυτή η πολιτική δεν είναι παρά το 
αποτέλεσμα της απόσυρσης των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από 
τη συνθήκη για τους αντιβαλλιστικούς 
πυραύλους (ΑΒΜ) και της ανάπτυξης 
στην Ευρώπη της αντιπυραυλικής 
ασπίδας του ΝΑΤΟ, που στρέφεται κατά 
της Ρωσίας·

Or. fr

Τροπολογία 124
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η δυνητική ρωσική 
ανάπτυξη οπλικών συστημάτων με διπλές 
ικανότητες στην Κριμαία δημιουργούν 
αμφιβολίες για τις καλές προθέσεις της 
Ρωσίας και την επίτευξη προόδου στις 
πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον 
πυρηνικό αφοπλισμό στο πλαίσιο της 
επικείμενης αναθεώρησης της συνθήκης 
περί μη διάδοσης των πυρηνικών, 
υπονομεύοντας τις προσπάθειες που έχουν 
ήδη γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση·

6. επισημαίνει ότι η δυνητική ρωσική 
ανάπτυξη οπλικών συστημάτων με διπλές 
ικανότητες στην Κριμαία δημιουργούν 
αμφιβολίες για τις καλές προθέσεις της 
Ρωσίας και την επίτευξη προόδου στις 
πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον 
πυρηνικό αφοπλισμό στο πλαίσιο της 
επικείμενης αναθεώρησης της συνθήκης 
περί μη διάδοσης των πυρηνικών, 
υπονομεύοντας τις προσπάθειες που έχουν 
ήδη γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση· 
διαφωνεί ριζικά με τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό του οπλοστασίου 
τακτικών πυρηνικών κεφαλών της 
Ρωσίας, το μέγεθος του οποίου είναι πολύ 
μεγαλύτερο από το ανάλογο οπλοστάσιο 
του ΝΑΤΟ· εκφράζει ανησυχία για τα 
μηνύματα παραβίασης της συνθήκης για 
την κατάργηση των πυραύλων 
ενδιάμεσου και μέσου βεληνεκούς από τη 
Ρωσία, γεγονός το οποίο θα αποτελούσε 
σοβαρή απειλή για την Ευρώπη και άλλες 
χώρες που γειτνιάζουν άμεσα με τη 
Ρωσία·

Or. pl
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Τροπολογία 125
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η δυνητική ρωσική 
ανάπτυξη οπλικών συστημάτων με διπλές 
ικανότητες στην Κριμαία δημιουργούν 
αμφιβολίες για τις καλές προθέσεις της 
Ρωσίας και την επίτευξη προόδου στις
πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον 
πυρηνικό αφοπλισμό στο πλαίσιο της 
επικείμενης αναθεώρησης της συνθήκης 
περί μη διάδοσης των πυρηνικών, 
υπονομεύοντας τις προσπάθειες που έχουν 
ήδη γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση·

6. επισημαίνει ότι η δυνητική ρωσική 
ανάπτυξη οπλικών συστημάτων με διπλές 
ικανότητες στην Κριμαία τις πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό 
αφοπλισμό στο πλαίσιο της επικείμενης 
αναθεώρησης της συνθήκης περί μη 
διάδοσης των πυρηνικών, υπονομεύοντας 
τις προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει προς 
αυτήν την κατεύθυνση·

Or. el

Τροπολογία 126
Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαρακτηρίζει τις πρόσφατες χαμηλές 
πτήσεις ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών 
πάνω από νατοϊκά πολεμικά πλοία και 
εξέδρες ερευνών σαφή ένδειξη μιας πιο 
επιθετικής ρωσικής στάσης στη λεκάνη 
του Ευξείνου Πόντου και προειδοποιεί για 
το ενδεχόμενο επικίνδυνης κλιμάκωσης 
της έντασης·

7. χαρακτηρίζει τις πρόσφατες χαμηλές 
πτήσεις ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών 
πάνω από νατοϊκά πολεμικά πλοία και 
εξέδρες ερευνών πιθανή ένδειξη μιας πιο 
επιθετικής ρωσικής στάσης στη λεκάνη 
του Ευξείνου Πόντου και προειδοποιεί για 
το ενδεχόμενο επικίνδυνης κλιμάκωσης 
της έντασης· θεωρεί ότι με τη μείωση της 
έντασης του λεξιλογίου και τη χρήση 
ήπιας διπλωματίας, τόσο από τους 
συμμετέχοντες στη σύγκρουση όσο και 
από τους εξωτερικούς παράγοντες, θα 
μπορέσουν να επιτευχθούν περισσότερα 
από ό,τι με την αυξημένη στρατιωτική 
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εναέρια κυκλοφορία μεταξύ των δύο 
χωρών·

Or. es

Τροπολογία 127
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαρακτηρίζει τις πρόσφατες χαμηλές 
πτήσεις ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών 
πάνω από νατοϊκά πολεμικά πλοία και 
εξέδρες ερευνών σαφή ένδειξη μιας πιο 
επιθετικής ρωσικής στάσης στη λεκάνη 
του Ευξείνου Πόντου και προειδοποιεί για 
το ενδεχόμενο επικίνδυνης κλιμάκωσης 
της έντασης·

7. χαρακτηρίζει τις πρόσφατες χαμηλές 
πτήσεις ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών 
πάνω από νατοϊκά πολεμικά πλοία και 
εξέδρες ερευνών σαφή ένδειξη μιας πιο 
επιθετικής στάσης στη λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου και προειδοποιεί για το 
ενδεχόμενο επικίνδυνης κλιμάκωσης της 
έντασης·

Or. fr

Τροπολογία 128
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαρακτηρίζει τις πρόσφατες χαμηλές 
πτήσεις ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών 
πάνω από νατοϊκά πολεμικά πλοία και 
εξέδρες ερευνών σαφή ένδειξη μιας πιο 
επιθετικής ρωσικής στάσης στη λεκάνη 
του Ευξείνου Πόντου και προειδοποιεί για 
το ενδεχόμενο επικίνδυνης κλιμάκωσης 
της έντασης·

7. χαρακτηρίζει τις πρόσφατες χαμηλές 
πτήσεις ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών 
πάνω από νατοϊκά πολεμικά πλοία και 
εξέδρες ερευνών σαφή ένδειξη μιας πιο 
επιθετικής ρωσικής στάσης στη λεκάνη 
του Ευξείνου Πόντου και προειδοποιεί για 
το ενδεχόμενο επικίνδυνης κλιμάκωσης 
της έντασης· ζητεί άμεσες γραμμές 
επικοινωνιών μεταξύ στρατιωτικών 
προκειμένου να αποφεύγονται τραγικές 
παρανοήσεις με εκτεταμένες 
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στρατιωτικές συνέπειες και συνέπειες για 
την ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 129
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαρακτηρίζει τις πρόσφατες χαμηλές 
πτήσεις ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών 
πάνω από νατοϊκά πολεμικά πλοία και 
εξέδρες ερευνών σαφή ένδειξη μιας πιο 
επιθετικής ρωσικής στάσης στη λεκάνη 
του Ευξείνου Πόντου και προειδοποιεί για 
το ενδεχόμενο επικίνδυνης κλιμάκωσης 
της έντασης·

7. χαρακτηρίζει τις πρόσφατες χαμηλές 
πτήσεις ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών 
πάνω από νατοϊκά πολεμικά πλοία και 
εξέδρες ερευνών σαφή ένδειξη μιας πιο 
επιθετικής ρωσικής στάσης στη λεκάνη 
του Ευξείνου Πόντου και προειδοποιεί για 
το ενδεχόμενο επικίνδυνης κλιμάκωσης 
της έντασης· καταγράφει τις νατοϊκές 
ασκήσεις στον Εύξεινο Πόντο και τον 
τετραπλασιασμό των νατοϊκών πτήσεων 
στην περιοχή της Βαλτικής· καταδικάζει 
αυτήν την κλιμακούμενη επίδειξη 
δύναμης και από τα δύο μέρη, η οποία 
συμβάλλει αναπόφευκτα στην αύξηση της 
έντασης·

Or. it

Τροπολογία 130
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι η ανάπτυξη αεροπορικών 
δυνάμεων του ΝΑΤΟ πάνω από τη 
Βαλτική - στο πλαίσιο της επιχείρησης 
«Immediate Reassurance Measures», 
προέκτασης της επιχείρησης «Baltic Air 
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Policing» - δεν δικαιολογείται και 
αποτελεί μέρος της πολεμικού τύπου 
κλιμάκωσης εκ μέρους της εν λόγω 
στρατιωτικής συμμαχίας· υπενθυμίζει ότι 
όλες οι αναγνωρίσεις ρωσικών 
αεροσκαφών, που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο των ασκήσεων του ΝΑΤΟ, 
έγιναν μόνο σε διεθνή ύδατα·

Or. es

Τροπολογία 131
Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 
πολύ σοβαρή κατάσταση που επικρατεί 
στην ανατολική Ουκρανία –όπου ο 
πόλεμος προκαλεί την αποσταθεροποίηση 
της Ουκρανίας και της ευρύτερης 
περιοχής– εστιάζοντας μεταξύ άλλων 
στην εμφανή προσπάθεια δημιουργίας 
ενός χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει 
τη ρωσική επικράτεια με την Κριμαία, 
διατρέχοντας τις ελεγχόμενες από τους 
αυτονομιστές περιοχές της δυτικής ακτής 
της Θάλασσας του Αζόφ (Μαριούπολη)·

8. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 
πολύ σοβαρή κατάσταση που επικρατεί 
στην ανατολική Ουκρανία –όπου ο 
πόλεμος προκαλεί την αποσταθεροποίηση 
της Ουκρανίας και της ευρύτερης 
περιοχής·

Or. es

Τροπολογία 132
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 
πολύ σοβαρή κατάσταση που επικρατεί 

8. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 
πολύ σοβαρή κατάσταση που επικρατεί 
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στην ανατολική Ουκρανία –όπου ο 
πόλεμος προκαλεί την αποσταθεροποίηση 
της Ουκρανίας και της ευρύτερης 
περιοχής– εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην 
εμφανή προσπάθεια δημιουργίας ενός 
χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει τη 
ρωσική επικράτεια με την Κριμαία,
διατρέχοντας τις ελεγχόμενες από τους 
αυτονομιστές περιοχές της δυτικής ακτής 
της Θάλασσας του Αζόφ (Μαριούπολη)·

στην ανατολική Ουκρανία –όπου ο 
πόλεμος προκαλεί την αποσταθεροποίηση 
της Ουκρανίας και της ευρύτερης 
περιοχής– εστιάζοντας μεταξύ άλλων στη 
συνεχή απειλή δημιουργίας ενός χερσαίου 
διαδρόμου προς τη Μαριούπολη, 
διατρέχοντας τις ελεγχόμενες από τους 
αυτονομιστές περιοχές της δυτικής ακτής 
της Θάλασσας του Αζόφ·

Or. en

Τροπολογία 133
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 
πολύ σοβαρή κατάσταση που επικρατεί 
στην ανατολική Ουκρανία –όπου ο 
πόλεμος προκαλεί την αποσταθεροποίηση 
της Ουκρανίας και της ευρύτερης 
περιοχής– εστιάζοντας μεταξύ άλλων 
στην εμφανή προσπάθεια δημιουργίας 
ενός χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει 
τη ρωσική επικράτεια με την Κριμαία, 
διατρέχοντας τις ελεγχόμενες από τους 
αυτονομιστές περιοχές της δυτικής ακτής 
της Θάλασσας του Αζόφ (Μαριούπολη)·

8. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 
πολύ σοβαρή κατάσταση που επικρατεί 
στην ανατολική Ουκρανία –όπου ο 
πόλεμος που προκλήθηκε από την 
παραβίαση των συμφωνιών της 21η 
Φεβρουαρίου 2014 που υπογράφηκαν από 
τους αρχηγούς των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης εκείνης της χρονικής 
περιόδου, τους Υπουργούς Εξωτερικών 
της Γαλλίας, της Γερμανίας και της 
Πολωνίας, από την παραβίαση από το 
Ουκρανικό Κοινοβούλιο (Rada) των 
άρθρων 108, 110, 112 και 126 του 
Συντάγματος της Ουκρανίας στις 
αποφάσεις του της 22ας Φεβρουαρίου 
2015 (απομάκρυνση του προέδρου 
Γιανουκόβιτς) και της 24ης Φεβρουαρίου 
2015 (απομάκρυνση των δικαστών του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου) και από την 
άρνηση, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 
2014, της κυβέρνησης του Κιέβου να 
διαπραγματευτεί για τη διασφάλιση ενός 
καθεστώτος προσαρμοσμένου στις 
πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των περιοχών 
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Λούγκανσκ και Ντόνετσκ, οδήγησε στην 
αποσταθεροποίηση της χώρας και 
ολόκληρης της περιοχής·

Or. fr

Τροπολογία 134
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 
πολύ σοβαρή κατάσταση που επικρατεί 
στην ανατολική Ουκρανία –όπου ο 
πόλεμος προκαλεί την αποσταθεροποίηση 
της Ουκρανίας και της ευρύτερης 
περιοχής– εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην 
εμφανή προσπάθεια δημιουργίας ενός 
χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει τη 
ρωσική επικράτεια με την Κριμαία, 
διατρέχοντας τις ελεγχόμενες από τους 
αυτονομιστές περιοχές της δυτικής ακτής 
της Θάλασσας του Αζόφ (Μαριούπολη)·

8. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 
πολύ σοβαρή κατάσταση που επικρατεί 
στην ανατολική Ουκρανία –όπου ο 
πόλεμος προκαλεί την αποσταθεροποίηση 
της Ουκρανίας και της ευρύτερης 
περιοχής– εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην 
πιθανή προσπάθεια δημιουργίας ενός 
χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει τη 
ρωσική επικράτεια με την Κριμαία, 
διατρέχοντας τις ελεγχόμενες από τους 
αυτονομιστές περιοχές της δυτικής ακτής 
της Θάλασσας του Αζόφ (Μαριούπολη)·

Or. en

Τροπολογία 135
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 
πολύ σοβαρή κατάσταση που επικρατεί 
στην ανατολική Ουκρανία –όπου ο 
πόλεμος προκαλεί την αποσταθεροποίηση 
της Ουκρανίας και της ευρύτερης 
περιοχής– εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην 
εμφανή προσπάθεια δημιουργίας ενός 

8. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 
πολύ σοβαρή κατάσταση που επικρατεί 
στην ανατολική Ουκρανία –όπου ο 
πόλεμος προκαλεί την αποσταθεροποίηση 
της Ουκρανίας και της ευρύτερης 
περιοχής– εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην 
εμφανή προσπάθεια δημιουργίας ενός 
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χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει τη 
ρωσική επικράτεια με την Κριμαία, 
διατρέχοντας τις ελεγχόμενες από τους 
αυτονομιστές περιοχές της δυτικής ακτής 
της Θάλασσας του Αζόφ (Μαριούπολη)·

χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει τη 
ρωσική επικράτεια με την Κριμαία, 
διατρέχοντας τις ελεγχόμενες από τους 
αυτονομιστές περιοχές της δυτικής ακτής 
της Θάλασσας του Αζόφ (Μαριούπολη)· 
αποτέλεσμα του οποίου μπορεί να είναι η 
πλήρης αποκοπή της Ουκρανίας από τη 
θάλασσα·

Or. pl

Τροπολογία 136
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 
πολύ σοβαρή κατάσταση που επικρατεί 
στην ανατολική Ουκρανία –όπου ο 
πόλεμος προκαλεί την αποσταθεροποίηση 
της Ουκρανίας και της ευρύτερης 
περιοχής– εστιάζοντας μεταξύ άλλων 
στην εμφανή προσπάθεια δημιουργίας 
ενός χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει 
τη ρωσική επικράτεια με την Κριμαία, 
διατρέχοντας τις ελεγχόμενες από τους 
αυτονομιστές περιοχές της δυτικής ακτής 
της Θάλασσας του Αζόφ (Μαριούπολη)·

8. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 
πολύ σοβαρή κατάσταση που επικρατεί 
στην ανατολική Ουκρανία, όπου ο πόλεμος 
προκαλεί την αποσταθεροποίηση της 
Ουκρανίας και της ευρύτερης περιοχής·

Or. el

Τροπολογία 137
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υποστηρίζει την ιδέα που εξέφρασε ο 
πρόεδρος Petro Poroshenko για την 
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αποστολή ειρηνευτικής δύναμης στην 
ανατολική Ουκρανία· υπενθυμίζει ότι δεν 
υπάρχει εμπάργκο που να απαγορεύει τη 
στήριξη του εξοπλισμού της Ουκρανίας 
και εκφράζει την πεποίθηση ότι η παροχή 
τέτοιας στήριξης από τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην αναστολή 
της επέκτασης της ρωσικής 
επιθετικότητας· ζητεί την ενεργοποίηση 
μόνιμης αποστολής παρατηρητών από τη 
διεθνή κοινότητα για την επίβλεψη των 
δικαιωμάτων της ουκρανικής και 
ταταρικής κοινότητας στην Κριμαία·

Or. pl

Τροπολογία 138
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. θεωρεί ότι η πιο εύστοχη αντίδραση 
σε περίπτωση παρατεταμένης κατοχής 
της Κριμαίας θα ήταν οι χώρες του 
ΝΑΤΟ που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση να στηρίξουν την εσπευσμένη 
ένταξη της Γεωργίας στην Ατλαντική 
Συμμαχία· καλεί την Ουκρανία και τη 
Μολδαβία να λάβουν μέτρα για την 
αποτροπή των παραδόσεων όπλων και 
στρατιωτικού εξοπλισμού στην 
Υπερδνειστερία τόσο διά ξηράς όσο και 
διά αέρος· καλεί την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να 
παράσχουν στην Ουκρανία υποστήριξη 
για την προστασία των συνόρων της με 
την Υπερδνειστερία·

Or. pl
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Τροπολογία 139
Γεώργιος Επιτήδειος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία 
παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις 
αποσχιστικές ενέργειες, διευκολύνοντας 
με τον τρόπο αυτό τη συνέχιση του 
πολέμου· εκφράζει την ανησυχία του για 
τα εγκλήματα πολέμου τα οποία φέρονται 
να έχουν διαπραχθεί στην περιοχή που 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των 
υποστηριζόμενων από τη Ρωσία 
αυτονομιστών· παροτρύνει τη Ρωσία να 
χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να 
σταματήσουν οι εχθροπραξίες·

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία 140
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία 
παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις 
αποσχιστικές ενέργειες, διευκολύνοντας 
με τον τρόπο αυτό τη συνέχιση του 
πολέμου· εκφράζει την ανησυχία του για 
τα εγκλήματα πολέμου τα οποία φέρονται 
να έχουν διαπραχθεί στην περιοχή που 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των 
υποστηριζόμενων από τη Ρωσία 
αυτονομιστών· παροτρύνει τη Ρωσία να 
χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να 
σταματήσουν οι εχθροπραξίες·

διαγράφεται

Or. el
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Τροπολογία 141
Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία 
παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις 
αποσχιστικές ενέργειες, διευκολύνοντας με 
τον τρόπο αυτό τη συνέχιση του πολέμου· 
εκφράζει την ανησυχία του για τα 
εγκλήματα πολέμου τα οποία φέρονται να 
έχουν διαπραχθεί στην περιοχή που 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των 
υποστηριζόμενων από τη Ρωσία 
αυτονομιστών· παροτρύνει τη Ρωσία να 
χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να 
σταματήσουν οι εχθροπραξίες·

9. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία 
παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις 
αποσχιστικές ενέργειες, διευκολύνοντας με 
τον τρόπο αυτό τη συνέχιση του πολέμου· 
εκφράζει την ανησυχία του για τα 
εγκλήματα πολέμου τα οποία φέρονται να 
έχουν διαπραχθεί τόσο στην περιοχή που 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των 
υποστηριζόμενων από τη Ρωσία 
αυτονομιστών όσο και στο ουκρανικό 
τμήμα μέσω της χρηματοδότησης των 
ολιγαρχών· παροτρύνει και τις δύο χώρες
να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για 
να σταματήσουν οι εχθροπραξίες·

Or. es

Τροπολογία 142
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία 
παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις 
αποσχιστικές ενέργειες, διευκολύνοντας με 
τον τρόπο αυτό τη συνέχιση του πολέμου· 
εκφράζει την ανησυχία του για τα 
εγκλήματα πολέμου τα οποία φέρονται να 
έχουν διαπραχθεί στην περιοχή που 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των 
υποστηριζόμενων από τη Ρωσία 
αυτονομιστών· παροτρύνει τη Ρωσία να 
χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να 

9. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία 
παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις 
αποσχιστικές ενέργειες, διευκολύνοντας με 
τον τρόπο αυτό τη συνέχιση του πολέμου· 
εκφράζει την ανησυχία του για τα 
εγκλήματα πολέμου τα οποία φέρονται να 
έχουν διαπραχθεί στην περιοχή που 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των 
υποστηριζόμενων από τη Ρωσία 
αυτονομιστών, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρριψης του επιβατηγού 
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σταματήσουν οι εχθροπραξίες· αεροσκάφους ΜH-17· παροτρύνει τη 
Ρωσία να χρησιμοποιήσει την επιρροή της 
για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και 
επαναλαμβάνει ότι τα εγκλήματα πολέμου 
που έχουν διαπραχθεί δεν μπορούν να 
τύχουν αμνηστίας·

Or. en

Τροπολογία 143
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία 
παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις 
αποσχιστικές ενέργειες, διευκολύνοντας με 
τον τρόπο αυτό τη συνέχιση του πολέμου· 
εκφράζει την ανησυχία του για τα 
εγκλήματα πολέμου τα οποία φέρονται να 
έχουν διαπραχθεί στην περιοχή που 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των 
υποστηριζόμενων από τη Ρωσία 
αυτονομιστών· παροτρύνει τη Ρωσία να 
χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να 
σταματήσουν οι εχθροπραξίες·

9. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία 
παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις 
αποσχιστικές ενέργειες, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
όπλων και της στρατολόγησης,
διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη 
συνέχιση του πολέμου· εκφράζει την 
ανησυχία του για τα εγκλήματα πολέμου 
τα οποία φέρονται να έχουν διαπραχθεί 
στην περιοχή που βρίσκεται υπό τον 
έλεγχο των υποστηριζόμενων από τη 
Ρωσία αυτονομιστών· παροτρύνει τη 
Ρωσία να αποσύρει άμεσα όλες τις 
στρατιωτικές δυνάμεις της από το 
ουκρανικό έδαφος και να χρησιμοποιήσει 
την επιρροή της για να σταματήσουν οι 
εχθροπραξίες·

Or. en

Τροπολογία 144
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία 
παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις 
αποσχιστικές ενέργειες, διευκολύνοντας 
με τον τρόπο αυτό τη συνέχιση του 
πολέμου· εκφράζει την ανησυχία του για 
τα εγκλήματα πολέμου τα οποία φέρονται 
να έχουν διαπραχθεί στην περιοχή που 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των 
υποστηριζόμενων από τη Ρωσία 
αυτονομιστών· παροτρύνει τη Ρωσία να 
χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να 
σταματήσουν οι εχθροπραξίες·

9. εγκρίνει το γεγονός ότι η Ρωσία παρέχει 
άμεση και έμμεση στήριξη στον τοπικό 
πληθυσμό, μεταξύ άλλων μέσω της 
υποδοχής ενός εκατομμυρίου διακοσίων 
χιλιάδων προσφύγων στην επικράτειά της 
και της αποστολής 14 ανθρωπιστικών 
νηοπομπών στη ζώνη των συγκρούσεων·
ζητεί άμεσα από τη Ρωσία και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να 
χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να 
σταματήσουν οι εχθροπραξίες·

Or. fr

Τροπολογία 145
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία 
παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις 
αποσχιστικές ενέργειες, διευκολύνοντας με 
τον τρόπο αυτό τη συνέχιση του πολέμου· 
εκφράζει την ανησυχία του για τα 
εγκλήματα πολέμου τα οποία φέρονται να 
έχουν διαπραχθεί στην περιοχή που 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των 
υποστηριζόμενων από τη Ρωσία 
αυτονομιστών· παροτρύνει τη Ρωσία να 
χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να 
σταματήσουν οι εχθροπραξίες·

9. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία 
παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις 
αποσχιστικές ομάδες στην Ουκρανία, 
διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη 
συνέχιση του πολέμου· εκφράζει την 
ανησυχία του για τα εγκλήματα πολέμου 
τα οποία φέρονται να έχουν διαπραχθεί 
στην περιοχή που βρίσκεται υπό τον 
έλεγχο των υποστηριζόμενων από τη 
Ρωσία αυτονομιστών· παροτρύνει τη 
Ρωσία να χρησιμοποιήσει την επιρροή της 
για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και 
να προσχωρήσει στις συμφωνίες του 
Μινσκ·

Or. en
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Τροπολογία 146
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία 
παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις 
αποσχιστικές ενέργειες, διευκολύνοντας με 
τον τρόπο αυτό τη συνέχιση του πολέμου· 
εκφράζει την ανησυχία του για τα 
εγκλήματα πολέμου τα οποία φέρονται να 
έχουν διαπραχθεί στην περιοχή που 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των 
υποστηριζόμενων από τη Ρωσία 
αυτονομιστών· παροτρύνει τη Ρωσία να 
χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να 
σταματήσουν οι εχθροπραξίες·

9. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία 
παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις 
αποσχιστικές ενέργειες, διευκολύνοντας με 
τον τρόπο αυτό τη συνέχιση του πολέμου· 
εκφράζει την ανησυχία του για τα 
εγκλήματα πολέμου τα οποία φέρονται να 
έχουν διαπραχθεί στην περιοχή που 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των 
υποστηριζόμενων από τη Ρωσία 
αυτονομιστών· παροτρύνει τη Ρωσία να 
χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να 
σταματήσουν οι εχθροπραξίες και άλλα 
εγκλήματα πολέμου ώστε να μην 
υπάρξουν επιπλέον θύματα·

Or. hr

Τροπολογία 147
Fernando Maura Barandiarán

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία 
παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις 
αποσχιστικές ενέργειες, διευκολύνοντας 
με τον τρόπο αυτό τη συνέχιση του 
πολέμου· εκφράζει την ανησυχία του για 
τα εγκλήματα πολέμου τα οποία φέρονται 
να έχουν διαπραχθεί στην περιοχή που 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των 
υποστηριζόμενων από τη Ρωσία 
αυτονομιστών· παροτρύνει τη Ρωσία να 
χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να 
σταματήσουν οι εχθροπραξίες·

9. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία 
παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις 
αποσχιστικές ενέργειες· εκφράζει την 
ανησυχία του για τα εγκλήματα πολέμου 
τα οποία φέρονται να έχουν διαπραχθεί 
στην περιοχή που βρίσκεται υπό τον 
έλεγχο των υποστηριζόμενων από τη 
Ρωσία αυτονομιστών· παροτρύνει τη 
Ρωσία να χρησιμοποιήσει την επιρροή της 
για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες·
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Or. es

Τροπολογία 148
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία 
παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις 
αποσχιστικές ενέργειες, διευκολύνοντας 
με τον τρόπο αυτό τη συνέχιση του 
πολέμου· εκφράζει την ανησυχία του για 
τα εγκλήματα πολέμου τα οποία φέρονται 
να έχουν διαπραχθεί στην περιοχή που 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των 
υποστηριζόμενων από τη Ρωσία 
αυτονομιστών· παροτρύνει τη Ρωσία να 
χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να 
σταματήσουν οι εχθροπραξίες·

9. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία 
παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις 
αποσχιστικές ενέργειες, κρατώντας επίσης 
αποστάσεις από την πώληση δυτικών 
όπλων στα ουκρανικά στρατεύματα 
καθώς και από τις ενέργειες των 
παραστρατιωτικών ομάδων ακροδεξιών 
εθελοντών, όπως π.χ. το τάγμα Azov· 
υποστηρίζει ότι αυτοί οι παράγοντες 
διευκολύνουν τη συνέχιση του πολέμου· 
εκφράζει την ανησυχία του για τα 
εγκλήματα πολέμου· παροτρύνει τη Ρωσία 
και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να 
χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να 
σταματήσουν οι εχθροπραξίες·

Or. it

Τροπολογία 149
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καταδικάζει την άμεση στήριξη της 
ουκρανικής κυβέρνησης και των 
περιφερειακών αρχών της Dnipropetrovsk 
στις ένοπλες ομάδες που αποτελούνται 
από απροκάλυπτα εθνικιστές αγωνιστές 
και εξτρεμιστές που ονομάζονται ειδικό 
τάγμα «Donbas», ειδικό τάγμα «Aidar», 
ειδικό τάγμα «Sytch», ειδικό τάγμα 
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«Azov», ειδικό τάγμα «Dnipro-1», ειδικό 
τάγμα «Dnipro-2», ουκρανικό σώμα 
εθελοντών «Pravy Sektor »και σαράντα 
άλλες ομάδες αυτού του τύπου· 
καταδικάζει τις επανειλημμένες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τα εγκλήματα πολέμου 
που διαπράχθηκαν από αυτές τις ένοπλες 
ομάδες κατά των αμάχων στις περιοχές 
του Ντόνετσκ και του Λούγκανσκ, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
δηλώνονται στην έκθεση EUR 
50/040/2014, της 8ης Σεπτεμβρίου 2014, 
της ΜΚΟ «Διεθνής Αμνηστία»· απαιτεί 
από την ουκρανική κυβέρνηση να προβεί 
στη διάλυση και τον αφοπλισμό των 
ένοπλων ομάδων που δεν έχουν καμία 
θέση σε μια δημοκρατία όπου μόνο η 
αστυνομία και οι ένοπλες δυνάμεις που 
έχουν συσταθεί νόμιμα και ελέγχονται 
από την πολιτική εξουσία μπορούν να 
φέρουν νόμιμα όπλα, να πραγματοποιούν 
συλλήψεις και να διεξάγουν αστυνομικές 
επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 150
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καταδικάζει τη στήριξη της Δύσης 
προς την ουκρανική κυβέρνηση· 
υπενθυμίζει ότι η εν λόγω κυβέρνηση 
σχηματίστηκε κατόπιν πραξικοπήματος 
στο οποίο συμμετείχαν φασιστικά και 
νεοναζιστικά στοιχεία·

Or. es
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Τροπολογία 151
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το ΔΝΤ να εμποδίσουν τη χρηματοδοτική 
βοήθεια στην Ουκρανία, δεδομένου ότι 
χρησιμεύει για να χρηματοδοτήσει τον 
πόλεμο που διεξάγει η εν λόγω χώρα σε 
βάρος του πληθυσμού των περιοχών του 
Ντόνετσκ και του Λούγκανσκ, ο οποίος 
αποκαλείται ψευδώς «αντιτρομοκρατική 
επιχείρηση»·

Or. fr

Τροπολογία 152
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι πρωτοβουλίες περιφερειακής 
συνεργασίας για την ασφάλεια 
«BLACKSEAFOR» και «Black Sea 
Harmony» που είχαν σχεδιαστεί για να 
αποδείξουν στον έξω κόσμο ότι οι 
παρόχθιες χώρες μπορούν να έχουν την 
πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλειά 
τους αποδείχθηκαν τελικά υπερβολικά 
αδύναμες και είναι πλέον ανενεργές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 153
Arnaud Danjean
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. θεωρεί ότι, ως μέλος του ΝΑΤΟ και 
επίσημη υποψήφια χώρα προς 
προσχώρηση στην ΕΕ, η Τουρκία είναι 
στρατηγικός συνομιλητής για την 
ασφάλεια στην περιοχή· εκφράζει τη λύπη 
του όσον αφορά την πρόσφατη 
διπλωματική πολιτική της Τουρκίας, 
ιδίως ενόψει των κρίσεων στην Εγγύς και 
τη Μέση Ανατολή, η οποία αποδείχτηκε 
τουλάχιστον διφορούμενη και αντιφατική 
σε σχέση με τις θέσεις της ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ·

Or. fr

Τροπολογία 154
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η σχέση με τη Ρωσία, 
η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στο διεθνές σύστημα, πρέπει να βασιστεί 
στη συνεργασία και όχι στην 
αντιπαλότητα στον μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα· υποστηρίζει ωστόσο την άποψη 
ότι, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, 
λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης η οποία 
οφείλεται στις πρόσφατες ενέργειες της 
Ρωσίας, οποιαδήποτε επανεκκίνηση της 
συνεργασίας θα πρέπει να βασιστεί, 
πρώτον, στις ισχυρές στρατηγικές 
εγγυήσεις που θα προσφέρει το ΝΑΤΟ στα 
ανατολικά του μέλη και, δεύτερον, στο 
γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
πολιτική λύση με την παράλληλη αποδοχή 
της παράνομης προσάρτησης της 
Κριμαίας·

11. υπογραμμίζει ότι η σχέση με τη Ρωσία, 
η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στο διεθνές σύστημα, πρέπει να βασιστεί 
στη συνεργασία και όχι στη σύγκρουση
στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα· 
υποστηρίζει ωστόσο την άποψη ότι, 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, λόγω 
της έλλειψης εμπιστοσύνης η οποία 
οφείλεται στις πρόσφατες ενέργειες της 
Ρωσίας, οποιαδήποτε επανεκκίνηση της 
συνεργασίας θα πρέπει να βασιστεί, 
πρώτον, στις ισχυρές στρατηγικές 
εγγυήσεις που θα προσφέρει το ΝΑΤΟ στα 
ανατολικά του μέλη και, δεύτερον, στο 
γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
πολιτική λύση με την παράλληλη αποδοχή 
της παράνομης προσάρτησης της 
Κριμαίας·
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Or. en

Τροπολογία 155
Angel Dzhambazki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η σχέση με τη Ρωσία, 
η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στο διεθνές σύστημα, πρέπει να βασιστεί 
στη συνεργασία και όχι στην αντιπαλότητα 
στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα· 
υποστηρίζει ωστόσο την άποψη ότι, 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, λόγω 
της έλλειψης εμπιστοσύνης η οποία 
οφείλεται στις πρόσφατες ενέργειες της 
Ρωσίας, οποιαδήποτε επανεκκίνηση της 
συνεργασίας θα πρέπει να βασιστεί, 
πρώτον, στις ισχυρές στρατηγικές 
εγγυήσεις που θα προσφέρει το ΝΑΤΟ στα 
ανατολικά του μέλη και, δεύτερον, στο 
γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
πολιτική λύση με την παράλληλη αποδοχή 
της παράνομης προσάρτησης της 
Κριμαίας·

11. υπογραμμίζει ότι η σχέση με τη Ρωσία, 
η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στο διεθνές σύστημα, πρέπει να βασιστεί 
στη συνεργασία και στον καλόπιστο 
διάλογο και όχι στην αντιπαλότητα στον
μακροπρόθεσμο ορίζοντα· υποστηρίζει 
ωστόσο την άποψη ότι, βραχυπρόθεσμα 
και μεσοπρόθεσμα, λόγω της έλλειψης 
εμπιστοσύνης η οποία οφείλεται στις 
πρόσφατες ενέργειες της Ρωσίας, 
οποιαδήποτε επανεκκίνηση της 
συνεργασίας θα πρέπει να βασιστεί, 
πρώτον, στις ισχυρές στρατηγικές 
εγγυήσεις που θα προσφέρει το ΝΑΤΟ στα 
ανατολικά του μέλη και, δεύτερον, στο 
γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
πολιτική λύση με την παράλληλη αποδοχή 
της παράνομης προσάρτησης της 
Κριμαίας·

Or. bg

Τροπολογία 156
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η σχέση με τη Ρωσία, 
η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στο διεθνές σύστημα, πρέπει να βασιστεί 
στη συνεργασία και όχι στην αντιπαλότητα 

11. υπογραμμίζει ότι η σχέση με τη Ρωσία, 
η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στο διεθνές σύστημα, πρέπει να βασιστεί 
στη συνεργασία και όχι στην αντιπαλότητα 
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στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα· 
υποστηρίζει ωστόσο την άποψη ότι, 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, λόγω 
της έλλειψης εμπιστοσύνης η οποία 
οφείλεται στις πρόσφατες ενέργειες της 
Ρωσίας, οποιαδήποτε επανεκκίνηση της 
συνεργασίας θα πρέπει να βασιστεί, 
πρώτον, στις ισχυρές στρατηγικές 
εγγυήσεις που θα προσφέρει το ΝΑΤΟ 
στα ανατολικά του μέλη και, δεύτερον, 
στο γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
πολιτική λύση με την παράλληλη αποδοχή 
της παράνομης προσάρτησης της 
Κριμαίας·

στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα· 
υποστηρίζει την άποψη ότι, 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, 
οποιαδήποτε επανεκκίνηση της 
συνεργασίας θα πρέπει να βασιστεί στην 
απόσυρση του ΝΑΤΟ από την Ανατολική 
Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 157
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η σχέση με τη Ρωσία, 
η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στο διεθνές σύστημα, πρέπει να βασιστεί 
στη συνεργασία και όχι στην αντιπαλότητα 
στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα· 
υποστηρίζει ωστόσο την άποψη ότι, 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, λόγω 
της έλλειψης εμπιστοσύνης η οποία 
οφείλεται στις πρόσφατες ενέργειες της 
Ρωσίας, οποιαδήποτε επανεκκίνηση της 
συνεργασίας θα πρέπει να βασιστεί, 
πρώτον, στις ισχυρές στρατηγικές 
εγγυήσεις που θα προσφέρει το ΝΑΤΟ 
στα ανατολικά του μέλη και, δεύτερον, 
στο γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
πολιτική λύση με την παράλληλη αποδοχή 
της παράνομης προσάρτησης της 
Κριμαίας·

11. υπογραμμίζει ότι η σχέση με τη Ρωσία, 
η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στο διεθνές σύστημα, πρέπει εν γένει να 
βασιστεί στη συνεργασία και όχι στην 
αντιπαλότητα στον μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα· υποστηρίζει ωστόσο την άποψη 
ότι, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, 
λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης η οποία 
οφείλεται στις πρόσφατες ενέργειες της 
Ρωσίας, οποιαδήποτε αποκλιμάκωση και 
επανεκκίνηση της συνεργασίας πρέπει να 
βασιστεί, εκτός από την πλήρη εφαρμογή 
των συμφωνιών του Μινσκ από τη Ρωσία 
(οι οποίες ισχύουν μόνο για τις 
συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία), 
στην επιστροφή της Κριμαίας στην 
Ουκρανία, επαναφέροντας έτσι το status 
quo antes, και στη συνέχιση των ισχυρών 
στρατηγικών εγγυήσεων που προσφέρει 
το ΝΑΤΟ στα ανατολικά μέλη του·
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Or. en

Τροπολογία 158
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η σχέση με τη Ρωσία, 
η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στο διεθνές σύστημα, πρέπει να βασιστεί 
στη συνεργασία και όχι στην αντιπαλότητα 
στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα· 
υποστηρίζει ωστόσο την άποψη ότι, 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, λόγω 
της έλλειψης εμπιστοσύνης η οποία 
οφείλεται στις πρόσφατες ενέργειες της 
Ρωσίας, οποιαδήποτε επανεκκίνηση της 
συνεργασίας θα πρέπει να βασιστεί, 
πρώτον, στις ισχυρές στρατηγικές 
εγγυήσεις που θα προσφέρει το ΝΑΤΟ 
στα ανατολικά του μέλη και, δεύτερον, 
στο γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
πολιτική λύση με την παράλληλη αποδοχή 
της παράνομης προσάρτησης της 
Κριμαίας·

11. υπογραμμίζει ότι η σχέση με τη Ρωσία, 
η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στο διεθνές σύστημα, πρέπει να βασιστεί 
στη συνεργασία και όχι στην αντιπαλότητα 
στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

Or. es

Τροπολογία 159
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η σχέση με τη Ρωσία, 
η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στο διεθνές σύστημα, πρέπει να βασιστεί 
στη συνεργασία και όχι στην 
αντιπαλότητα στον μακροπρόθεσμο 

11. υπογραμμίζει ότι η σχέση με τη Ρωσία, 
η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στο διεθνές σύστημα αλλά στρέφεται 
σταδιακά προς Ανατολάς, 
αναπτύσσοντας πρωτίστως τη 
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ορίζοντα· υποστηρίζει ωστόσο την άποψη 
ότι, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, 
λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης η οποία 
οφείλεται στις πρόσφατες ενέργειες της 
Ρωσίας, οποιαδήποτε επανεκκίνηση της 
συνεργασίας θα πρέπει να βασιστεί, 
πρώτον, στις ισχυρές στρατηγικές 
εγγυήσεις που θα προσφέρει το ΝΑΤΟ 
στα ανατολικά του μέλη και, δεύτερον, 
στο γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
πολιτική λύση με την παράλληλη αποδοχή 
της παράνομης προσάρτησης της 
Κριμαίας·

συνεργασία της με το Πεκίνο και 
θέτοντας ενδεχομένως τα θεμέλια για ένα 
σύστημα εναλλακτικών και ανεξάρτητων 
από τη Δύση συμμαχιών, θα πρέπει να 
βασίζεται περισσότερο στη συνεργασία 
και λιγότερο στην αντιπαλότητα· θεωρεί 
ότι, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, 
οποιαδήποτε επανεκκίνηση της 
συνεργασίας πρέπει να συνεχίζει να 
βασίζεται στην αρχή ότι είναι αδύνατο να 
υπάρξει διευθέτηση της κρίσης με μη 
πολιτικά και διπλωματικά μέσα·

Or. it

Τροπολογία 160
Gabrielius Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η σχέση με τη Ρωσία, 
η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στο διεθνές σύστημα, πρέπει να βασιστεί 
στη συνεργασία και όχι στην αντιπαλότητα 
στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα· 
υποστηρίζει ωστόσο την άποψη ότι, 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, λόγω 
της έλλειψης εμπιστοσύνης η οποία 
οφείλεται στις πρόσφατες ενέργειες της 
Ρωσίας, οποιαδήποτε επανεκκίνηση της 
συνεργασίας θα πρέπει να βασιστεί, 
πρώτον, στις ισχυρές στρατηγικές 
εγγυήσεις που θα προσφέρει το ΝΑΤΟ στα 
ανατολικά του μέλη και, δεύτερον, στο 
γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
πολιτική λύση με την παράλληλη αποδοχή 
της παράνομης προσάρτησης της 
Κριμαίας·

11. υπογραμμίζει ότι η σχέση με τη Ρωσία, 
η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στο διεθνές σύστημα, πρέπει να βασιστεί 
στη συνεργασία και όχι στην αντιπαλότητα 
στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα· 
υποστηρίζει ωστόσο την άποψη ότι, 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, λόγω 
της έλλειψης εμπιστοσύνης η οποία 
οφείλεται στις πρόσφατες ενέργειες της 
Ρωσίας, οποιαδήποτε επανεκκίνηση της 
συνεργασίας θα πρέπει να βασιστεί ρητά, 
πρώτον, στις ισχυρές στρατηγικές 
εγγυήσεις που θα προσφέρει το ΝΑΤΟ στα 
ανατολικά του μέλη και, δεύτερον, σε μια 
αλλαγή της ρωσικής πολιτικής έναντι της 
Ουκρανίας, ιδίως στην πλήρη και άνευ 
όρων εφαρμογή των συμφωνιών του 
Μινσκ, του Σεπτεμβρίου 2014 και του 
Φεβρουαρίου 2015, 
συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς 
του ελέγχου αυτού του εδάφους στις 
ουκρανικές αρχές εντός διεθνώς 
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αναγνωρισμένων συνόρων, δηλαδή την 
επαναφορά της Κριμαίας στην Ουκρανία·

Or. en

Τροπολογία 161
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η σχέση με τη Ρωσία, 
η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στο διεθνές σύστημα, πρέπει να βασιστεί 
στη συνεργασία και όχι στην αντιπαλότητα 
στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα· 
υποστηρίζει ωστόσο την άποψη ότι, 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, λόγω 
της έλλειψης εμπιστοσύνης η οποία 
οφείλεται στις πρόσφατες ενέργειες της 
Ρωσίας, οποιαδήποτε επανεκκίνηση της 
συνεργασίας θα πρέπει να βασιστεί, 
πρώτον, στις ισχυρές στρατηγικές 
εγγυήσεις που θα προσφέρει το ΝΑΤΟ στα 
ανατολικά του μέλη και, δεύτερον, στο 
γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
πολιτική λύση με την παράλληλη αποδοχή 
της παράνομης προσάρτησης της 
Κριμαίας·

11. υπογραμμίζει ότι η σχέση με τη Ρωσία, 
η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στο διεθνές σύστημα, πρέπει να βασιστεί 
στη συνεργασία και όχι στην αντιπαλότητα 
στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα· 
υποστηρίζει ωστόσο την άποψη ότι, 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, λόγω 
της έλλειψης εμπιστοσύνης η οποία 
οφείλεται στις πρόσφατες ενέργειες της 
Ρωσίας, οποιαδήποτε επανεκκίνηση της 
συνεργασίας θα πρέπει να βασιστεί, 
πρώτον, στις ισχυρές στρατηγικές 
εγγυήσεις που θα προσφέρει η ΕΕ στα 
ανατολικά του μέλη και, δεύτερον·

Or. el

Τροπολογία 162
Gabrielius Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ευελπιστεί ότι η συμφωνία για την 
κατάπαυση του πυρός που υπογράφηκε 

διαγράφεται
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στο Μινσκ στις 12 Φεβρουαρίου 2015 θα 
τηρηθεί, προσφέροντας παράλληλα χρόνο 
για να εξευρεθεί πολιτική λύση·

Or. en

Τροπολογία 163
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ευελπιστεί ότι η συμφωνία για την 
κατάπαυση του πυρός που υπογράφηκε 
στο Μινσκ στις 12 Φεβρουαρίου 2015 θα 
τηρηθεί, προσφέροντας παράλληλα χρόνο 
για να εξευρεθεί πολιτική λύση·

12. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για 
το γεγονός ότι η συμφωνία για την 
κατάπαυσης του πυρός που υπογράφηκε 
στο Μινσκ στις 12 Φεβρουαρίου 2015 έχει 
παραβιαστεί πολλές φορές από 
αποσχιστές που υποστηρίζει η Ρωσία, 
ιδίως στην περιοχή του Debaltseve και 
πλησίον της Μαριούπολης· ευελπιστεί ότι 
η συμφωνία θα τηρηθεί και θα 
εφαρμοστεί από όλες τις πλευρές, 
προσφέροντας παράλληλα χρόνο για να 
εξευρεθεί πολιτική λύση·

Or. en

Τροπολογία 164
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ευελπιστεί ότι η συμφωνία για την 
κατάπαυση του πυρός που υπογράφηκε 
στο Μινσκ στις 12 Φεβρουαρίου 2015 θα 
τηρηθεί, προσφέροντας παράλληλα χρόνο 
για να εξευρεθεί πολιτική λύση·

12. ευελπιστεί ότι η συμφωνία για την 
κατάπαυση του πυρός που υπογράφηκε 
στο Μινσκ στις 12 Φεβρουαρίου 2015 θα 
τηρηθεί, προσφέροντας παράλληλα χρόνο 
για να εξευρεθεί πολιτική λύση με τις de 
facto αρχές των περιοχών του Λούγκανσκ 
και του Ντόνετσκ, στο πολιτικό και 
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οικονομικό πλαίσιο που καθορίζουν οι 
συμφωνίες του Μινσκ

Or. fr

Τροπολογία 165
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ευελπιστεί ότι η συμφωνία για την 
κατάπαυση του πυρός που υπογράφηκε 
στο Μινσκ στις 12 Φεβρουαρίου 2015 θα 
τηρηθεί, προσφέροντας παράλληλα χρόνο 
για να εξευρεθεί πολιτική λύση·

12. ευελπιστεί ότι σύντομα θα εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά μια προσήκουσα δέσμη 
εφαρμογής για τη συμφωνία του Μινσκ·

Or. en

Τροπολογία 166
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ευελπιστεί ότι η συμφωνία για την 
κατάπαυση του πυρός που υπογράφηκε 
στο Μινσκ στις 12 Φεβρουαρίου 2015 θα 
τηρηθεί, προσφέροντας παράλληλα χρόνο 
για να εξευρεθεί πολιτική λύση·

12. ευελπιστεί ότι η συμφωνία για την 
κατάπαυση του πυρός που υπογράφηκε 
στο Μινσκ στις 12 Φεβρουαρίου 2015 θα 
τηρηθεί, αν και υπάρχουν ενδείξεις 
παραβίασης από τη ρωσική πλευρά και 
τους αποσχιστές, προσφέροντας 
παράλληλα χρόνο για να εξευρεθεί 
πολιτική λύση·

Or. en

Τροπολογία 167
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
δεν τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας, το καθεστώς 
των κυρώσεων πρέπει να συνεχιστεί ή 
ακόμα και να ενισχυθεί·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 168
Γεώργιος Επιτήδειος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
δεν τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας, το καθεστώς 
των κυρώσεων πρέπει να συνεχιστεί ή 
ακόμα και να ενισχυθεί·

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία 169
Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13



PE552.050v01-00 100/145 AM\1055090EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
δεν τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας, το καθεστώς των κυρώσεων 
πρέπει να συνεχιστεί ή ακόμα και να 
ενισχυθεί·

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
δεν τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας, το καθεστώς των κυρώσεων 
πρέπει να συνεχιστεί·

Or. es

Τροπολογία 170
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
δεν τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας, το καθεστώς των κυρώσεων 
πρέπει να συνεχιστεί ή ακόμα και να 
ενισχυθεί·

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
δεν τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας, το καθεστώς των κυρώσεων 
πρέπει όχι μόνο να συνεχιστεί αλλά και να 
ενισχυθεί·

Or. en

Τροπολογία 171
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
δεν τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
δεν τηρήσει τους όρους της πρόσφατης 
συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του 
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αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας, το καθεστώς των κυρώσεων 
πρέπει να συνεχιστεί ή ακόμα και να
ενισχυθεί·

Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας, το καθεστώς των κυρώσεων 
σε βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας
πρέπει να ενισχυθεί και να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο παροχής στην Ουκρανία 
στρατιωτικών μέσων για να υπερασπιστεί 
τον εαυτό της·

Or. en

Τροπολογία 172
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
δεν τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας, το καθεστώς 
των κυρώσεων πρέπει να συνεχιστεί ή 
ακόμα και να ενισχυθεί·

13. θεωρεί ότι η Ρωσία θα τηρήσει αυτή 
τη συμφωνία, όπως καταδεικνύουν οι 
εκθέσεις της αποστολής παρατηρητών 
του ΟΑΣΕ στις οποίες διαπιστώνεται η 
απόσυρση των βαρέων όπλων από τους 
εξεγερμένους και η γενική κατάπαυση 
των εχθροπραξιών, με εξαίρεση ορισμένα 
περιστατικά που παρατηρούνται σε πολύ 
συγκεκριμένες περιοχές· συνεπώς, 
επισημαίνει ότι πρέπει να αρθεί το 
καθεστώς των κυρώσεων·

Or. fr

Τροπολογία 173
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
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δεν τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας, το καθεστώς των κυρώσεων 
πρέπει να συνεχιστεί ή ακόμα και να 
ενισχυθεί·

δεν τηρήσει τις συμφωνίες κατάπαυσης 
του πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας, το καθεστώς των κυρώσεων 
πρέπει να συνεχιστεί ή ακόμα και να 
ενισχυθεί·

Or. en

Τροπολογία 174
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
δεν τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας, το καθεστώς των κυρώσεων 
πρέπει να συνεχιστεί ή ακόμα και να 
ενισχυθεί·

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
δεν τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας, το καθεστώς των κυρώσεων 
πρέπει να συνεχιστεί ή ακόμα και να 
ενισχυθεί· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να 
επιδείξει ενότητα, αλληλεγγύη και 
δέσμευση στην επιβολή κυρώσεων επί 
των ρωσικών ενεργειών που παραβιάζουν 
τους εφαρμοστέους κανόνες του διεθνούς 
δικαίου· υπογραμμίζει ότι το υφιστάμενο 
διεθνές νομικό πλαίσιο πρέπει να τηρηθεί 
πλήρως και να διατηρηθεί ο διάλογος 
μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας μόνο ταυτόχρονα 
με τις εφαρμοστέες κυρώσεις που 
προβλέπει η συμφωνία του Μινσκ·

Or. en

Τροπολογία 175
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
δεν τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας, το καθεστώς των κυρώσεων 
πρέπει να συνεχιστεί ή ακόμα και να 
ενισχυθεί·

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
δεν τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας, το καθεστώς των κυρώσεων 
πρέπει να συνεχιστεί ή και να ενισχυθεί·

Or. en

Τροπολογία 176
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
δεν τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας, το καθεστώς των κυρώσεων 
πρέπει να συνεχιστεί ή ακόμα και να 
ενισχυθεί·

13. θεωρεί ότι όσο η Ρωσία δεν εφαρμόζει 
πλήρως την συμφωνία κατάπαυσης του 
πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας, το καθεστώς των κυρώσεων 
πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί·

Or. en

Τροπολογία 177
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
δεν τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 

13. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να προτείνει 
τη σύγκληση μιας διαπραγματευτικής 
στρογγυλής τράπεζας, στην οποία θα 
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αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας, το καθεστώς 
των κυρώσεων πρέπει να συνεχιστεί ή 
ακόμα και να ενισχυθεί·

συμμετάσχουν, πέραν της ίδιας της 
Ένωσης, η Ρωσία, η Ουκρανία και όλοι οι 
περιφερειακοί παράγοντες·

Or. it

Τροπολογία 178
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
δεν τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός του Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας και την παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας, το καθεστώς 
των κυρώσεων πρέπει να συνεχιστεί ή 
ακόμα και να ενισχυθεί·

13. θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία 
ή η Ουκρανία δεν τηρήσουν την 
συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 
Μινσκ συνεχίζοντας την 
αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας, δυνατόν να ληφθούν ανάλογα 
μέτρα·

Or. el

Τροπολογία 179
Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί τη Ρωσία να ανοίξει, σε 
ένδειξη καλής θέλησης και διάθεσης για 
επικοινωνία, τις αγορές της για τα 
ευρωπαϊκά φρούτα, λαχανικά, το κρέας 
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα·

Or. en
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Τροπολογία 180
Gabrielius Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει την ανάγκη επαναφοράς 
της ισορροπίας στη στρατηγική θέση της 
λεκάνης του Ευξείνου Πόντου· 
υπενθυμίζει ότι τούτο μπορεί να 
επιτευχθεί με περαιτέρω ανάπτυξη 
στρατευμάτων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ 
στην περιοχή, ενισχύοντας έτσι την 
αποτροπή παραβιάσεων για τους 
συμμάχους του ΝΑΤΟ που έχουν θιγεί 
περισσότερο καθώς και για το ΝΑΤΟ 
συνολικά στη συγκεκριμένη περιοχή· 
θεωρεί ότι τα παραθαλάσσια κράτη 
μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά 
ενώνοντας τις προσπάθειές τους, και, ως 
εκ τούτου, καλεί την Ουκρανία, τη 
Μολδαβία και τη Γεωργία να αρχίσουν να 
σκέπτονται το ενδεχόμενο δημιουργίας 
ενός κοινού τάγματος και καλεί τα κράτη 
μέλη του ΝΑΤΟ να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο παροχής στήριξης σε μια 
τέτοια πρωτοβουλία·

Or. en

Τροπολογία 181
Gabrielius Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
τηρήσουν ακλόνητη και ενωμένη στάση 
στη δέσμευσή τους για τις 
συμφωνηθείσες κυρώσεις κατά της 
Ρωσίας, παγώνοντας και κάθε 
στρατιωτική και αμυντική συνεργασία 
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και ακυρώνοντας συμβάσεις, όπως η 
παράδοση αμφίβιων πλοίων τύπου 
Mistral στη Ρωσία·

Or. en

Τροπολογία 182
James Carver

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ που αποσκοπεί στην προώθηση της 
ενεργειακής ασφάλειας για όλα τα κράτη 
μέλη· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για να θωρακίσουν την ασφάλεια των 
δραστηριοτήτων έρευνας και μεταφοράς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου·

14. παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να 
θωρακίσουν την ασφάλεια των 
δραστηριοτήτων έρευνας και μεταφοράς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου·

Or. en

Τροπολογία 183
Angel Dzhambazki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ που αποσκοπεί στην προώθηση της 
ενεργειακής ασφάλειας για όλα τα κράτη 
μέλη· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για να θωρακίσουν την ασφάλεια των 
δραστηριοτήτων έρευνας και μεταφοράς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ που αποσκοπεί στην προώθηση της 
ενεργειακής ασφάλειας για όλα τα κράτη 
μέλη· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για να θωρακίσουν την ασφάλεια των 
δραστηριοτήτων έρευνας και μεταφοράς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
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περιοχή του Ευξείνου Πόντου· περιοχή του Ευξείνου Πόντου· συνιστά 
στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο να 
στηρίξουν ενεργά τη Βουλγαρία με 
επενδυτικά και χρηματοδοτικά μέτρα για 
να θωρακίσουν την ενεργειακή της 
ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Βουλγαρία κινδυνεύει περισσότερο από 
τις άλλες χώρες από πιθανές διακοπές 
τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο·

Or. bg

Τροπολογία 184
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ που αποσκοπεί στην προώθηση της 
ενεργειακής ασφάλειας για όλα τα κράτη 
μέλη· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για να θωρακίσουν την ασφάλεια των 
δραστηριοτήτων έρευνας και μεταφοράς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου·

14. χαιρετίζει τη ρωσική συμβολή στην 
ενεργειακή ασφάλεια όλων των κρατών 
μελών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για να θωρακίσουν την ασφάλεια των 
δραστηριοτήτων έρευνας και μεταφοράς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαπραγμάτευσης για την επανέναρξη του 
έργου «South Stream»·

Or. fr

Τροπολογία 185
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της 

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της 
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ΕΕ που αποσκοπεί στην προώθηση της 
ενεργειακής ασφάλειας για όλα τα κράτη 
μέλη· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για να θωρακίσουν την ασφάλεια των 
δραστηριοτήτων έρευνας και μεταφοράς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου·

ΕΕ που αποσκοπεί στην προώθηση της 
ενεργειακής ασφάλειας για όλα τα κράτη 
μέλη· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για να θωρακίσουν την ασφάλεια των 
δραστηριοτήτων έρευνας και μεταφοράς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου· καλεί την 
ΕΕ να στηρίξει τις πρωτοβουλίες 
διαφοροποίησης των ενεργειακών πόρων 
του Ευξείνου Πόντου, ως μέρος της 
στρατηγικής ενεργειακής ανεξαρτησίας·

Or. en

Τροπολογία 186
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ που αποσκοπεί στην προώθηση της 
ενεργειακής ασφάλειας για όλα τα κράτη 
μέλη· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για να θωρακίσουν την ασφάλεια των 
δραστηριοτήτων έρευνας και μεταφοράς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου·

14. σημειώνει την εφαρμογή της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ που 
αποσκοπεί στην προώθηση της 
ενεργειακής ασφάλειας για όλα τα κράτη 
μέλη· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για να θωρακίσουν την ασφάλεια των 
δραστηριοτήτων έρευνας και μεταφοράς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου· θεωρεί ότι 
μια εποικοδομητική σχέση εμπιστοσύνης 
με τις γειτονικές χώρες αποτελεί την 
καλύτερη εγγύηση για τον ενεργειακό 
εφοδιασμό των κρατών μελών·

Or. es

Τροπολογία 187
Tonino Picula
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ που αποσκοπεί στην προώθηση της 
ενεργειακής ασφάλειας για όλα τα κράτη 
μέλη· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για να θωρακίσουν την 
ασφάλεια των δραστηριοτήτων έρευνας 
και μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στην περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ που αποσκοπεί στην προώθηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και στη μείωση 
της ενεργειακής εξάρτησης όλων των 
κρατών μελών·

Or. hr

Τροπολογία 188
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ που αποσκοπεί στην προώθηση της 
ενεργειακής ασφάλειας για όλα τα κράτη 
μέλη· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για να θωρακίσουν την ασφάλεια των 
δραστηριοτήτων έρευνας και μεταφοράς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ που αποσκοπεί στην προώθηση της 
ενεργειακής ασφάλειας για όλα τα κράτη
μέλη· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για να θωρακίσουν την ασφάλεια των 
δραστηριοτήτων έρευνας και μεταφοράς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
επαναδρομολογήσει τις διαδικασίες 
κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου 
Ναμπούκο·

Or. pl
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Τροπολογία 189
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα οφέλη από την έρευνα και τη 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στον Εύξεινο Πόντο εξαρτώνται όλο και 
περισσότερο από το επίπεδο 
στρατιωτικοποίησης μετά την παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία 
και την επακόλουθη αναβάθμιση των 
ρωσικών ικανοτήτων στην περιοχή·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 190
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα οφέλη από την έρευνα και τη 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στον Εύξεινο Πόντο εξαρτώνται όλο και 
περισσότερο από το επίπεδο 
στρατιωτικοποίησης μετά την παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία 
και την επακόλουθη αναβάθμιση των 
ρωσικών ικανοτήτων στην περιοχή·

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα 
οφέλη από την έρευνα και τη μεταφορά 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στον 
Εύξεινο Πόντο εξαρτώνται όλο και 
περισσότερο από το επίπεδο 
στρατιωτικοποίησης μετά τις 
αμερικάνικες προκλήσεις στην Κριμαία 
εναντίον της Ρωσίας και την επακόλουθη 
αναβάθμιση των ρωσικών ικανοτήτων 
στην περιοχή·

Or. fr

Τροπολογία 191
Ana Gomes
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα οφέλη από την έρευνα και τη 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στον Εύξεινο Πόντο εξαρτώνται όλο και 
περισσότερο από το επίπεδο 
στρατιωτικοποίησης μετά την παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία 
και την επακόλουθη αναβάθμιση των 
ρωσικών ικανοτήτων στην περιοχή·

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα οφέλη από την έρευνα και τη 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στον Εύξεινο Πόντο εξαρτώνται όλο και 
περισσότερο από το επίπεδο 
στρατιωτικοποίησης μετά την παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία 
και την επακόλουθη αναβάθμιση των 
ρωσικών ικανοτήτων στην περιοχή· 
επιβεβαιώνει ότι, δεδομένου του 
ενδεχόμενου αστάθειας και, ιδίως, της 
εξάρτησης της Ευρώπης από τον Εύξεινο 
Πόντο για τη μεταφορά των ενεργειακών 
της προμηθειών, αποτελεί στρατηγικό 
συμφέρον της ΕΕ η αποτροπή πολιτικών 
ακροβασιών των περιφερειακών 
παραγόντων και, για τον σκοπό αυτό, 
ενδέχεται να απαιτηθεί κινητοποίηση των 
ευρωπαϊκών ναυτικών και αεροπορικών 
πόρων·στον Εύξεινο Πόντο·

Or. en

Τροπολογία 192
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα οφέλη από την έρευνα και τη 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στον Εύξεινο Πόντο εξαρτώνται όλο και 
περισσότερο από το επίπεδο 
στρατιωτικοποίησης μετά την παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία 
και την επακόλουθη αναβάθμιση των 
ρωσικών ικανοτήτων στην περιοχή·

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα οφέλη από την έρευνα και τη 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στον Εύξεινο Πόντο εξαρτώνται όλο και 
περισσότερο από το επίπεδο 
στρατιωτικοποίησης μετά την 
αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας που 
ξεκίνησε στα τέλη του 2013·
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Or. es

Τροπολογία 193
Γεώργιος Επιτήδειος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα οφέλη από την έρευνα και τη 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στον Εύξεινο Πόντο εξαρτώνται όλο και 
περισσότερο από το επίπεδο 
στρατιωτικοποίησης μετά την παράνομη
προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία 
και την επακόλουθη αναβάθμιση των 
ρωσικών ικανοτήτων στην περιοχή·

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα οφέλη από την έρευνα και τη 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στον Εύξεινο Πόντο εξαρτώνται όλο και 
περισσότερο από το επίπεδο 
στρατιωτικοποίησης μετά την προσάρτηση 
της Κριμαίας από τη Ρωσία και την 
επακόλουθη αναβάθμιση των ρωσικών 
ικανοτήτων στην περιοχή·

Or. el

Τροπολογία 194
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα οφέλη από την έρευνα και τη 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στον Εύξεινο Πόντο εξαρτώνται όλο και 
περισσότερο από το επίπεδο 
στρατιωτικοποίησης μετά την παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία 
και την επακόλουθη αναβάθμιση των 
ρωσικών ικανοτήτων στην περιοχή·

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα οφέλη από την έρευνα και τη 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στον Εύξεινο Πόντο εξαρτώνται όλο και 
περισσότερο από το επίπεδο 
στρατιωτικοποίησης μετά την παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία 
και την επακόλουθη αναβάθμιση των 
ρωσικών ικανοτήτων στην περιοχή· 
απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για να θωρακίσουν την 
ασφάλεια των δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης και μεταφοράς 
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πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου·

Or. hr

Τροπολογία 195
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα οφέλη από την έρευνα και τη 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στον Εύξεινο Πόντο εξαρτώνται όλο και 
περισσότερο από το επίπεδο 
στρατιωτικοποίησης μετά την παράνομη 
προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία 
και την επακόλουθη αναβάθμιση των 
ρωσικών ικανοτήτων στην περιοχή·

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα οφέλη από την έρευνα και τη 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στον Εύξεινο Πόντο εξαρτώνται από την 
ειρηνική διευθέτηση των προβλημάτων 
που έχουν ανακύψει·

Or. el

Τροπολογία 196
Angel Dzhambazki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επισημαίνει με ανησυχία την 
αναβαθμισμένη συνεργασία μεταξύ 
Τουρκίας και Ρωσίας σε ενεργειακά 
ζητήματα, ιδίως την προγραμματισμένη 
κατασκευή του αγωγού Turkish Stream, ο 
οποίος θα αλλάξει άρδην το τοπίο στην 
περιοχή·

Or. bg
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Τροπολογία 197
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει ότι η υφιστάμενη κρίση 
επηρεάζει τη συνεργασία σε άλλους 
σημαντικούς τομείς, όπως η διαχείριση 
των συνόρων και η ασφάλεια (κυρίως ο 
έλεγχος των μεταναστευτικών ροών), το 
λαθρεμπόριο και η καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 198
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει ότι η υφιστάμενη κρίση 
επηρεάζει τη συνεργασία σε άλλους 
σημαντικούς τομείς, όπως η διαχείριση 
των συνόρων και η ασφάλεια (κυρίως ο 
έλεγχος των μεταναστευτικών ροών), το 
λαθρεμπόριο και η καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος·

16. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός
ότι η υφιστάμενη κρίση επηρεάζει τη 
συνεργασία σε άλλους σημαντικούς τομείς, 
όπως η διαχείριση των συνόρων και η 
ασφάλεια, το λαθρεμπόριο και η 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος·

Or. es

Τροπολογία 199
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού στην 
Κριμαία, και ιδίως των αυτοχθόνων 
Τατάρων της Κριμαίας, οι οποίοι έχουν 
εγκαταλείψει τις εστίες τους κατά χιλιάδες 
επειδή φοβήθηκαν ότι θα υποστούν διώξεις 
και έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες 
περιοχές της Ουκρανίας·

17. καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί τα 
ανθρώπινα δικαιώματα του τοπικού 
πληθυσμού στην Κριμαία, και ιδίως των 
αυτοχθόνων Τατάρων της Κριμαίας, οι 
οποίοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους 
κατά χιλιάδες επειδή φοβήθηκαν ότι θα 
υποστούν διώξεις και έχουν αναζητήσει 
καταφύγιο σε άλλες περιοχές της 
Ουκρανίας·

Or. en

Τροπολογία 200
Tibor Szanyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού στην 
Κριμαία, και ιδίως των αυτοχθόνων 
Τατάρων της Κριμαίας, οι οποίοι έχουν 
εγκαταλείψει τις εστίες τους κατά χιλιάδες 
επειδή φοβήθηκαν ότι θα υποστούν διώξεις 
και έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες 
περιοχές της Ουκρανίας·

17. καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τα 
δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού στην 
Κριμαία, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
εθνοτικές και εθνικές μειονότητες, και 
ιδίως των αυτοχθόνων Τατάρων της 
Κριμαίας, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τις 
εστίες τους κατά χιλιάδες επειδή 
φοβήθηκαν ότι θα υποστούν διώξεις και 
έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες 
περιοχές της Ουκρανίας·

Or. en

Τροπολογία 201
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού στην 
Κριμαία, και ιδίως των αυτοχθόνων 
Τατάρων της Κριμαίας, οι οποίοι έχουν 
εγκαταλείψει τις εστίες τους κατά 
χιλιάδες επειδή φοβήθηκαν ότι θα 
υποστούν διώξεις και έχουν αναζητήσει 
καταφύγιο σε άλλες περιοχές της 
Ουκρανίας·

17. καλεί τη Ρωσία να συνεχίσει να 
σέβεται τα δικαιώματα του τοπικού 
πληθυσμού στην Κριμαία, και ιδίως των 
αυτόχθονων Τατάρων, Ελλήνων, 
Αρμενίων και Γερμανών της Κριμαίας, 
τους οποίους η ρωσική κυβέρνηση 
αναγνώρισε, δυνάμει του προεδρικού 
διατάγματος αριθ. 268 της 21ης Απριλίου 
2014, ως άδικα καταπιεσμένο λαό και, ως 
εκ τούτου, έλαβε μέτρα για την πλήρη 
αποκατάσταση τους καθώς και 
διορθωτικά μέτρα που η ουκρανική 
κυβέρνηση δεν είχε μέχρι τώρα 
εφαρμόσει ποτέ· επικροτεί το γεγονός ότι 
η γλώσσα των Τατάρων της Κριμαίας 
έχει αναγνωριστεί ως επίσημη γλώσσα 
της Δημοκρατίας της Κριμαίας δυνάμει 
του άρθρου 10 του Συντάγματος της 
Δημοκρατίας της Κριμαίας, της 11ης 
Απριλίου 2014, βάσει του οποίου αποκτά 
καθεστώς επίσημης γλώσσας 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 68 του 
Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

Or. fr

Τροπολογία 202
Afzal Khan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού στην 
Κριμαία, και ιδίως των αυτοχθόνων 
Τατάρων της Κριμαίας, οι οποίοι έχουν 
εγκαταλείψει τις εστίες τους κατά χιλιάδες 
επειδή φοβήθηκαν ότι θα υποστούν διώξεις 
και έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες 
περιοχές της Ουκρανίας·

17. καταδικάζει τις απεχθείς παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της λογοκρισίας 
της ελευθερίας της έκφρασης και της 
δίωξης των μειονοτήτων· καλεί τη Ρωσία 
να σεβαστεί τα δικαιώματα του τοπικού 
πληθυσμού στην Κριμαία, και ιδίως των 
αυτοχθόνων Τατάρων της Κριμαίας που 
έχουν στοχευθεί ιδιαίτερα, οι οποίοι έχουν 
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εγκαταλείψει τις εστίες τους κατά χιλιάδες 
επειδή φοβήθηκαν ότι θα υποστούν διώξεις 
και έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες 
περιοχές της Ουκρανίας· εκφράζει την 
αλληλεγγύη της προς αυτούς και ζητεί τη 
βελτίωση της κατάστασης και την 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 203
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού στην 
Κριμαία, και ιδίως των αυτοχθόνων 
Τατάρων της Κριμαίας, οι οποίοι έχουν 
εγκαταλείψει τις εστίες τους κατά χιλιάδες 
επειδή φοβήθηκαν ότι θα υποστούν διώξεις 
και έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες 
περιοχές της Ουκρανίας·

17. καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού στην 
Κριμαία, και ιδίως των αυτοχθόνων 
Τατάρων της Κριμαίας, οι οποίοι έχουν 
εγκαταλείψει τις εστίες τους κατά χιλιάδες 
επειδή φοβήθηκαν ότι θα υποστούν διώξεις 
και έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες 
περιοχές της Ουκρανίας· υπενθυμίζει, 
αφετέρου, τους χιλιάδες πρόσφυγες Ταμίλ 
που εγκατέλειψαν το Ντονέτσκ με 
κατεύθυνση τη Ρωσία και καλεί αυτήν να 
σεβαστεί τα δικαιώματά τους·

Or. es

Τροπολογία 204
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού στην 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Κριμαία, και ιδίως των αυτοχθόνων 
Τατάρων της Κριμαίας, οι οποίοι έχουν 
εγκαταλείψει τις εστίες τους κατά χιλιάδες 
επειδή φοβήθηκαν ότι θα υποστούν διώξεις 
και έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες 
περιοχές της Ουκρανίας·

Or. en

Τροπολογία 205
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού στην 
Κριμαία, και ιδίως των αυτοχθόνων 
Τατάρων της Κριμαίας, οι οποίοι έχουν 
εγκαταλείψει τις εστίες τους κατά χιλιάδες 
επειδή φοβήθηκαν ότι θα υποστούν διώξεις 
και έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες 
περιοχές της Ουκρανίας·

17. καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού στην 
Κριμαία, και ιδίως των αυτοχθόνων 
Τατάρων της Κριμαίας, οι οποίοι έχουν 
εγκαταλείψει τις εστίες τους κατά χιλιάδες 
επειδή φοβήθηκαν ότι θα υποστούν διώξεις 
και έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες 
περιοχές της Ουκρανίας· καταδικάζει τη 
συστηματική δίωξη ιδίως των Τατάρων 
της Κριμαίας που έχουν συμμετάσχει σε 
διαδηλώσεις στήριξης της εδαφικής 
ακεραιότητας της Ουκρανίας· καλεί τις 
ρωσικές αρχές να σταματήσουν άμεσα να 
παρενοχλούν το εκτελεστικό όργανο των 
Τατάρων της Κριμαίας, το Mejlis·

Or. en

Τροπολογία 206
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί τα 17. καταδικάζει τις παραβιάσεις των 
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δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού στην 
Κριμαία, και ιδίως των αυτοχθόνων 
Τατάρων της Κριμαίας, οι οποίοι έχουν 
εγκαταλείψει τις εστίες τους κατά χιλιάδες 
επειδή φοβήθηκαν ότι θα υποστούν διώξεις 
και έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες 
περιοχές της Ουκρανίας·

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία 
από την κατάληψή της από τις ρωσικές 
δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του 
εκφοβισμού και των εξαφανίσεων, που 
αφορούν ιδίως τους αυτόχθονες 
Τατάρους της Κριμαίας, οι οποίοι έχουν 
εγκαταλείψει τις εστίες τους κατά χιλιάδες 
επειδή φοβήθηκαν ότι θα υποστούν διώξεις 
και έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες 
περιοχές της Ουκρανίας· καλεί τη Ρωσία 
να σεβαστεί τα δικαιώματα του τοπικού 
πληθυσμού στην Κριμαία και καλεί την 
Ουκρανία, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να παρακολουθούν τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία·

Or. en

Τροπολογία 207
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού στην 
Κριμαία, και ιδίως των αυτοχθόνων 
Τατάρων της Κριμαίας, οι οποίοι έχουν 
εγκαταλείψει τις εστίες τους κατά χιλιάδες 
επειδή φοβήθηκαν ότι θα υποστούν διώξεις 
και έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες 
περιοχές της Ουκρανίας·

17. καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού στην 
Κριμαία, και ιδίως των αυτοχθόνων 
Τατάρων της Κριμαίας, οι οποίοι έχουν 
εγκαταλείψει τις εστίες τους κατά χιλιάδες 
επειδή φοβήθηκαν ότι θα υποστούν διώξεις 
και έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες 
περιοχές της Ουκρανίας· εκφράζει την 
έντονη ανησυχία του για τον αυξανόμενο 
αριθμό των υποθέσεων βίαιης ή 
εξαναγκαστικής εξαφάνισης 1a·

__________________
1a κατά την έννοια του άρθρου 7 
παράγραφος 1 στοιχείο ι) του 
Καταστατικού της Ρώμης (2002).

Or. de
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Τροπολογία 208
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το Κίεβο συνέβαλε στην πρόκληση 
εμφύλιας αναταραχής με σκοπό τη μη 
αναγνώριση γλωσσικών και πολιτιστικών 
δικαιωμάτων σε σημαντικό τμήμα του 
πληθυσμού του·

Or. es

Τροπολογία 209
Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να 
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της ώστε να ερευνήσει και να 
ασκήσει διώξεις για όλα τα εγκλήματα 
πολέμου που διαπράχθηκαν στην 
επικράτειά της·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 210
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να 
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 

18. καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να 
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
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διάθεσή της ώστε να ερευνήσει και να 
ασκήσει διώξεις για όλα τα εγκλήματα 
πολέμου που διαπράχθηκαν στην 
επικράτειά της·

διάθεσή της ώστε να ερευνήσει και να 
ασκήσει διώξεις για όλα τα εγκλήματα 
πολέμου που διαπράχθηκαν στην 
επικράτειά της και ιδίως για τις σφαγές 
που διαπράχθηκαν από 
φιλοκυβερνητικούς αγωνιστές στην 
Οδησσό, στις 2 Μαΐου 2014, καθώς και 
από τα μέλη της ένοπλης ομάδας του 
ειδικού τάγματος «Azov» στη 
Μαριούπολη, στις 9 Μαΐου 2014·

Or. fr

Τροπολογία 211
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να 
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της ώστε να ερευνήσει και να 
ασκήσει διώξεις για όλα τα εγκλήματα 
πολέμου που διαπράχθηκαν στην 
επικράτειά της·

18. καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να 
χρησιμοποιήσει όλα τα διπλωματικά μέσα 
που έχει στη διάθεσή της ώστε να 
ερευνήσει και να ασκήσει διώξεις για όλα 
τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν 
στην επικράτειά της·

Or. it

Τροπολογία 212
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να 
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της ώστε να ερευνήσει και να 
ασκήσει διώξεις για όλα τα εγκλήματα 
πολέμου που διαπράχθηκαν στην 

18. καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να 
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της ώστε να ερευνήσει και να 
ασκήσει διώξεις για όλα τα εγκλήματα 
πολέμου που διαπράχθηκαν σε αυτή τη 
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επικράτειά της· σύγκρουση·

Or. en

Τροπολογία 213
Afzal Khan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να 
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της ώστε να ερευνήσει και να 
ασκήσει διώξεις για όλα τα εγκλήματα 
πολέμου που διαπράχθηκαν στην 
επικράτειά της·

18. ζητεί να γίνουν έρευνες και να υπάρξει 
καλύτερη πρόσβαση των διεθνών 
οργανώσεων παρακολούθησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις 
περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία·
καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να 
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της ώστε να ερευνήσει και να 
ασκήσει διώξεις για όλα τα εγκλήματα 
πολέμου που διαπράχθηκαν στην 
επικράτειά της·

Or. en

Τροπολογία 214
Fernando Maura Barandiarán

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να 
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της ώστε να ερευνήσει και να 
ασκήσει διώξεις για όλα τα εγκλήματα 
πολέμου που διαπράχθηκαν στην
επικράτειά της·

18. καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να 
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της ώστε να ερευνήσει και να 
ασκήσει διώξεις για όλα τα εγκλήματα 
πολέμου που διαπράχθηκαν σε όλη την
επικράτειά της και από όλες τις 
αντιμαχόμενες δυνάμεις·

Or. es
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Τροπολογία 215
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να 
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της ώστε να ερευνήσει και να 
ασκήσει διώξεις για όλα τα εγκλήματα 
πολέμου που διαπράχθηκαν στην 
επικράτειά της·

18. καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να 
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της ώστε να ερευνήσει και να 
ασκήσει διώξεις για όλα τα εγκλήματα 
πολέμου που διαπράχθηκαν στην 
επικράτειά της· καλεί τη διεθνή 
κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του 
Δικαστηρίου της Χάγης, να 
πραγματοποιήσει έρευνα για πιθανά 
εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη 
διάρκεια της παράνομης προσάρτησης 
της Κριμαίας και της διένεξης στην 
ανατολική Ουκρανία·

Or. pl

Τροπολογία 216
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εφιστά την προσοχή στην υψηλή 
περιβαλλοντική τρωτότητα της λεκάνης 
του Ευξείνου Πόντου· υπογραμμίζει ότι η 
αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της 
περιοχής δημιουργεί επιπλέον κινδύνους 
για αυτό το ευαίσθητο οικοσύστημα και 
ζητεί να δημιουργηθεί αποτελεσματικός 
μηχανισμός πρόληψης συμβάντων με ένα 
αξιόπιστο σύστημα ανταλλαγής 
πληροφοριών για περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης μεταξύ όλων των παρόχθιων 
χωρών·
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Or. en

Τροπολογία 217
Gabrielius Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
παραμείνει ενωμένη και να τηρήσει 
ομόφωνη στάση απέναντι στον υβριδικό 
πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία· 
πιστεύει ακράδαντα ότι η ενότητα 
αποτελεί προϋπόθεση για μια 
αποτελεσματική απάντηση σε όλες τις 
απειλές κατά της ασφάλειας και τις 
πολιτικές προκλήσεις που απορρέουν από 
ένα μείγμα ρωσικών στρατιωτικών και 
μη στρατιωτικών ενεργειών στην 
Ουκρανία·

Or. en

Τροπολογία 218
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να 
σταματήσει τις παραβιάσεις της 
ελευθερίας της έκφρασης, όπως οι πιέσεις 
κατά του ανεξάρτητου Τύπου, ιδίως κατά 
της εφημερίδας «Vesti», η οποία 
αποτέλεσε αντικείμενο δύο ταπεινωτικών 
ερευνών τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο 
του 2014, ενώ πραγματοποιήθηκαν δύο 
επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της τον 
Ιούλιο του 2014· απαιτεί την άρση των 
διοικητικών κυρώσεων που λήφθηκαν 
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από την κρατική ραδιοτηλεοπτική 
επιτροπή της Ουκρανίας κατά των 
τηλεοπτικών καναλιών «Inter» και «112» 
και κατά του ραδιοφωνικού σταθμού 
«Vesti» και της απαγόρευσης της 
μετάδοσης από το τηλεοπτικό κανάλι 
«Mir» της Κοινότητας Ανεξαρτήτων 
Κρατών (ΚΑΚ) και από 15 κανάλια της 
ρωσικής τηλεόρασης στην ουκρανική 
επικράτεια τον Ιούλιο του 2014·

Or. fr

Τροπολογία 219
Gabrielius Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. υπενθυμίζει ότι στις 16 Ιουλίου 2014 
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προέβη σε άρση του εμπάργκο όπλων 
κατά της Ουκρανίας και, ως εκ τούτου, 
δεν υπάρχουν πλέον αντιρρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών 
περιορισμών, για να εφοδιάζουν τα κράτη 
μέλη την Ουκρανία με αμυντικά όπλα·

Or. en

Τροπολογία 220
James Carver

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει ότι η περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου πρέπει να αποκτήσει 
πραγματική προτεραιότητα για την ΕΕ· 
θεωρεί ότι ο μηχανισμός της συνέργειας 

διαγράφεται
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για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου 
είναι παρωχημένος· καλεί για άλλη μία 
φορά την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
καταρτίσουν ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου·

Or. en

Τροπολογία 221
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει ότι η περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου πρέπει να αποκτήσει 
πραγματική προτεραιότητα για την ΕΕ· 
θεωρεί ότι ο μηχανισμός της συνέργειας 
για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου είναι 
παρωχημένος· καλεί για άλλη μία φορά 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
καταρτίσουν ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου·

19. υπογραμμίζει ότι η περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου πρέπει να αποκτήσει 
πραγματική προτεραιότητα για την ΕΕ· 
θεωρεί ότι ο μηχανισμός της συνέργειας 
για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου είναι 
παρωχημένος· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι 
προβληματισμοί του Κοινοβουλίου για τα 
περιορισμένα αποτελέσματα της 
συνέργειας για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου, καθώς και το αίτημά του για 
κατάρτιση στρατηγικής της ΕΕ για την 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου, το οποίο 
εκφράστηκε στο ψήφισμά του της 20ης 
Ιανουαρίου 2011 για μια στρατηγική της 
ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο 
(2010/2087(ΙΝΙ))· καλεί για άλλη μία 
φορά την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
καταρτίσουν ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου, σε συνδυασμό με τη 
συνεχιζόμενη επανεξέταση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, 
διασφαλίζοντας μια εναρμονισμένη 
προσέγγιση που βασίζεται σε όλα τα 
σχετικά προγράμματα που καλύπτουν την 
περιοχή·

Or. en
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Τροπολογία 222
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει ότι η περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου πρέπει να αποκτήσει 
πραγματική προτεραιότητα για την ΕΕ· 
θεωρεί ότι ο μηχανισμός της συνέργειας 
για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου είναι 
παρωχημένος· καλεί για άλλη μία φορά 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
καταρτίσουν ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου·

19. υπογραμμίζει ότι η περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου πρέπει να αποκτήσει 
πραγματική προτεραιότητα για την ΕΕ·
προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να 
εντοπίσουν λύσεις για την αύξηση του 
αμυντικού προϋπολογισμού τους στο 
βέλτιστο επίπεδο του 2%· προτρέπει την 
Επιτροπή να στηρίξει τη Ρουμανία στον 
εντοπισμό λύσεων για τη βελτίωση των 
στρατιωτικών ικανοτήτων της, 
λαμβάνοντας υπόψη τη ρωσική απειλή 
στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου·
θεωρεί ότι ο μηχανισμός της συνέργειας 
για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου
πρέπει να επικαιροποιηθεί, να 
αναδιοργανωθεί και να ενισχυθεί· καλεί 
για άλλη μία φορά την Επιτροπή και την 
ΕΥΕΔ να καταρτίσουν ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου· τονίζει ότι οι διατάξεις 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής θαλάσσιας 
ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν και 
στην περίπτωση των διατάξεων που 
σχετίζονται με τον Εύξεινο Πόντο·

Or. en

Τροπολογία 223
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19



PE552.050v01-00 128/145 AM\1055090EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει ότι η περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου πρέπει να αποκτήσει 
πραγματική προτεραιότητα για την ΕΕ· 
θεωρεί ότι ο μηχανισμός της συνέργειας 
για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου είναι 
παρωχημένος· καλεί για άλλη μία φορά 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
καταρτίσουν ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου·

19. υπογραμμίζει ότι η περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου πρέπει να αποκτήσει 
πραγματική προτεραιότητα στην 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ· θεωρεί ότι ο 
μηχανισμός της συνέργειας για την 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου είναι 
παρωχημένος· καλεί για άλλη μία φορά 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
καταρτίσουν το συντομότερο δυνατό νέα 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για 
την περιοχή του Ευξείνου Πόντου·

Or. hr

Τροπολογία 224
Gabrielius Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει ότι η περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου πρέπει να αποκτήσει 
πραγματική προτεραιότητα για την ΕΕ· 
θεωρεί ότι ο μηχανισμός της συνέργειας 
για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου είναι 
παρωχημένος· καλεί για άλλη μία φορά 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
καταρτίσουν ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου·

19. υπογραμμίζει ότι η περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου πρέπει να αποκτήσει 
πραγματική προτεραιότητα για την ΕΕ· 
θεωρεί ότι ο μηχανισμός της συνέργειας 
για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου είναι 
παρωχημένος· καλεί για άλλη μία φορά 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
καταρτίσουν ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου· ζητεί αναθεώρηση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας και 
αναμένει ότι η αναθεώρηση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας θα 
αποφέρει αυξημένη συνεργασία της 
ΚΠΑΑ με τα παραθαλάσσια κράτη 
εταίρους του Ευξείνου Πόντου·

Or. en
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Τροπολογία 225
James Carver

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, παρά το γεγονός πως η 
συνέργεια για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου έχει ουσιαστικά ανασταλεί, η 
συνεργασία με τα κράτη της λεκάνης του 
Ευξείνου Πόντου θα πρέπει να συνεχιστεί· 
χαιρετίζει τις εν εξελίξει αποστολές της 
ΚΠΑΑ – τη συμβουλευτική αποστολή της 
ΕΕ, την αποστολή επιτήρησης της ΕΕ 
και την αποστολή συνοριακής συνδρομής 
της ΕΕ– ως σημαντικά στοιχεία της 
προσέγγισης της ΕΕ για τη διευθέτηση 
των παρατεινόμενων συγκρούσεων στην 
περιοχή·

20. τονίζει ότι, παρά το γεγονός πως η 
συνέργεια για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου έχει ουσιαστικά ανασταλεί, η 
συνεργασία με τα κράτη της λεκάνης του 
Ευξείνου Πόντου θα πρέπει να συνεχιστεί·

Or. en

Τροπολογία 226
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, παρά το γεγονός πως η 
συνέργεια για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου έχει ουσιαστικά ανασταλεί, η 
συνεργασία με τα κράτη της λεκάνης του 
Ευξείνου Πόντου θα πρέπει να συνεχιστεί· 
χαιρετίζει τις εν εξελίξει αποστολές της 
ΚΠΑΑ – τη συμβουλευτική αποστολή της 
ΕΕ, την αποστολή επιτήρησης της ΕΕ και 
την αποστολή συνοριακής συνδρομής της 
ΕΕ– ως σημαντικά στοιχεία της 
προσέγγισης της ΕΕ για τη διευθέτηση των 
παρατεινόμενων συγκρούσεων στην 
περιοχή·

20. τονίζει ότι, παρά το γεγονός πως η 
συνέργεια για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου έχει ουσιαστικά ανασταλεί, η 
συνεργασία με τα κράτη της λεκάνης του 
Ευξείνου Πόντου θα πρέπει να συνεχιστεί· 
χαιρετίζει τις εν εξελίξει αποστολές της 
ΚΠΑΑ – τη συμβουλευτική αποστολή της 
ΕΕ, την αποστολή επιτήρησης της ΕΕ και 
την αποστολή συνοριακής συνδρομής της 
ΕΕ– ως σημαντικά στοιχεία της 
προσέγγισης της ΕΕ για τη διευθέτηση των 
παρατεινόμενων συγκρούσεων στην 
περιοχή· χαιρετίζει τις προσπάθειες των 
κρατών μελών της ΕΕ να ενισχύσουν τις 
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στρατιωτικές ικανότητες των παράκτιων 
κρατών του Ευξείνου Πόντου με στόχο 
την αύξηση των ικανοτήτων τους να 
ανταποκρίνονται σε καταστάσεις κρίσεων 
στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 227
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, παρά το γεγονός πως η 
συνέργεια για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου έχει ουσιαστικά ανασταλεί, η 
συνεργασία με τα κράτη της λεκάνης του 
Ευξείνου Πόντου θα πρέπει να συνεχιστεί· 
χαιρετίζει τις εν εξελίξει αποστολές της 
ΚΠΑΑ – τη συμβουλευτική αποστολή της 
ΕΕ, την αποστολή επιτήρησης της ΕΕ και 
την αποστολή συνοριακής συνδρομής της 
ΕΕ– ως σημαντικά στοιχεία της 
προσέγγισης της ΕΕ για τη διευθέτηση 
των παρατεινόμενων συγκρούσεων στην 
περιοχή·

20. τονίζει ότι, παρά το γεγονός πως η 
συνέργεια για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου έχει ουσιαστικά ανασταλεί, η 
συνεργασία με τα κράτη της λεκάνης του 
Ευξείνου Πόντου θα πρέπει να συνεχιστεί· 
χαιρετίζει τις εν εξελίξει αποστολές της 
ΚΠΑΑ – τη συμβουλευτική αποστολή της 
ΕΕ, την αποστολή επιτήρησης της ΕΕ και 
την αποστολή συνοριακής συνδρομής της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 228
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, παρά το γεγονός πως η 
συνέργεια για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου έχει ουσιαστικά ανασταλεί, η 

20. τονίζει ότι, παρά το γεγονός πως η 
συνέργεια για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου έχει ουσιαστικά ανασταλεί, η 
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συνεργασία με τα κράτη της λεκάνης του 
Ευξείνου Πόντου θα πρέπει να συνεχιστεί· 
χαιρετίζει τις εν εξελίξει αποστολές της 
ΚΠΑΑ – τη συμβουλευτική αποστολή της 
ΕΕ, την αποστολή επιτήρησης της ΕΕ και 
την αποστολή συνοριακής συνδρομής της 
ΕΕ– ως σημαντικά στοιχεία της 
προσέγγισης της ΕΕ για τη διευθέτηση των 
παρατεινόμενων συγκρούσεων στην 
περιοχή·

αποτελεσματική συνεργασία με τα κράτη 
της λεκάνης του Ευξείνου Πόντου θα 
πρέπει να συνεχιστεί· χαιρετίζει τις εν 
εξελίξει αποστολές της ΚΠΑΑ – τη 
συμβουλευτική αποστολή της ΕΕ, την 
αποστολή επιτήρησης της ΕΕ και την 
αποστολή συνοριακής συνδρομής της ΕΕ–
ως σημαντικά στοιχεία της προσέγγισης 
της ΕΕ για τη διευθέτηση των 
παρατεινόμενων συγκρούσεων στην 
περιοχή· θεωρεί ότι η ΕΕ χρειάζεται μια 
τολμηρή και αποτελεσματική προσέγγιση, 
ιδίως όσον αφορά τους τομείς της 
οικονομίας, της άμυνας και της 
ασφάλειας, προκειμένου να ενισχυθεί 
εσωτερικά η ΕΕ, να επικαιροποιηθούν 
και να βελτιωθούν τα υφιστάμενα μέσα 
και να απλοποιηθεί η ικανότητα 
αντίδρασής της στις εξελίξεις στη γείτονα 
χώρα οι οποίες επηρεάζουν την 
ευρωπαϊκή ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 229
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, παρά το γεγονός πως η 
συνέργεια για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου έχει ουσιαστικά ανασταλεί, η 
συνεργασία με τα κράτη της λεκάνης του 
Ευξείνου Πόντου θα πρέπει να συνεχιστεί· 
χαιρετίζει τις εν εξελίξει αποστολές της 
ΚΠΑΑ – τη συμβουλευτική αποστολή της 
ΕΕ, την αποστολή επιτήρησης της ΕΕ και 
την αποστολή συνοριακής συνδρομής της 
ΕΕ– ως σημαντικά στοιχεία της 
προσέγγισης της ΕΕ για τη διευθέτηση 
των παρατεινόμενων συγκρούσεων στην 
περιοχή·

20. τονίζει ότι, παρά το γεγονός πως η 
συνέργεια για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου έχει ουσιαστικά ανασταλεί, η 
συνεργασία με τα κράτη της λεκάνης του 
Ευξείνου Πόντου θα πρέπει να συνεχιστεί· 
χαιρετίζει τις εν εξελίξει αποστολές της 
ΚΠΑΑ – τη συμβουλευτική αποστολή της 
ΕΕ, την αποστολή επιτήρησης της ΕΕ και 
την αποστολή συνοριακής συνδρομής της 
ΕΕ– ως σημαντικά στοιχεία της ΕΕ που 
συμβάλλουν στη διευθέτηση των 
παρατεινόμενων συγκρούσεων στην 
περιοχή·
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Or. en

Τροπολογία 230
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, παρά το γεγονός πως η 
συνέργεια για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου έχει ουσιαστικά ανασταλεί, η 
συνεργασία με τα κράτη της λεκάνης του 
Ευξείνου Πόντου θα πρέπει να συνεχιστεί· 
χαιρετίζει τις εν εξελίξει αποστολές της 
ΚΠΑΑ – τη συμβουλευτική αποστολή της 
ΕΕ, την αποστολή επιτήρησης της ΕΕ και 
την αποστολή συνοριακής συνδρομής της 
ΕΕ– ως σημαντικά στοιχεία της 
προσέγγισης της ΕΕ για τη διευθέτηση των 
παρατεινόμενων συγκρούσεων στην 
περιοχή·

20. τονίζει ότι, παρά το γεγονός πως η 
συνέργεια για την περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου έχει ουσιαστικά ανασταλεί, η 
συνεργασία με τα κράτη της λεκάνης του 
Ευξείνου Πόντου θα πρέπει να συνεχιστεί· 
σημειώνει τις εν εξελίξει αποστολές της 
ΚΠΑΑ – τη συμβουλευτική αποστολή της 
ΕΕ, την αποστολή επιτήρησης της ΕΕ και 
την αποστολή συνοριακής συνδρομής της 
ΕΕ– ως σημαντικά στοιχεία της 
προσέγγισης της ΕΕ για τη διευθέτηση των 
παρατεινόμενων συγκρούσεων στην 
περιοχή·

Or. es

Τροπολογία 231
Angel Dzhambazki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την καίρια σημασία του 
συντονισμού με το ΝΑΤΟ και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί κομβικό 
στοιχείο της ευρωατλαντικής ασφάλειας· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση του ΝΑΤΟ να στηρίξει τις 
περιφερειακές προσπάθειες των 
παραθαλάσσιων κρατών του Ευξείνου 
Πόντου για τη θωράκιση της ασφάλειας 

21. υπογραμμίζει την καίρια σημασία του 
συντονισμού με το ΝΑΤΟ, καθώς η 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου αποτελεί 
κομβικό στοιχείο της ευρωατλαντικής 
ασφάλειας· τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός 
και η αναβάθμιση των στρατιωτικών 
ικανοτήτων των παραθαλάσσιων κρατών 
του Ευξείνου Πόντου που είναι κράτη 
μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έχουν καίρια 
σημασία για τη θωράκιση της ασφάλειας 
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και της σταθερότητας στην περιοχή· καλεί 
τον ΟΟΣΑ να διευρύνει το πεδίο των 
προσπαθειών του σχετικά με την ασφάλεια 
στον Εύξεινο Πόντο·

και της σταθερότητας στην περιοχή και 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση του ΝΑΤΟ να υποστηρίξει τις 
περιφερειακές προσπάθειες αυτών των 
κρατών· καλεί τον ΟΟΣΑ να διευρύνει το 
πεδίο των προσπαθειών του σχετικά με την 
ασφάλεια στον Εύξεινο Πόντο·

Or. bg

Τροπολογία 232
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την καίρια σημασία του 
συντονισμού με το ΝΑΤΟ και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί κομβικό 
στοιχείο της ευρωατλαντικής ασφάλειας·
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση του ΝΑΤΟ να στηρίξει τις 
περιφερειακές προσπάθειες των 
παραθαλάσσιων κρατών του Ευξείνου 
Πόντου για τη θωράκιση της ασφάλειας 
και της σταθερότητας στην περιοχή· 
καλεί τον ΟΟΣΑ να διευρύνει το πεδίο των 
προσπαθειών του σχετικά με την ασφάλεια 
στον Εύξεινο Πόντο·

21. υπογραμμίζει τον αντιπαραγωγικό 
ρόλο του συντονισμού με το ΝΑΤΟ και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί κομβικό 
στοιχείο της ευρωπαϊκής και 
ευρασιατικής ασφάλειας· καλεί τον ΟΟΣΑ 
να διευρύνει το πεδίο των προσπαθειών 
του σχετικά με την ασφάλεια στον Εύξεινο 
Πόντο·

Or. fr

Τροπολογία 233
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την καίρια σημασία του 
συντονισμού με το ΝΑΤΟ και τις 

21. καλεί τον ΟΟΣΑ να διευρύνει το πεδίο 
των προσπαθειών του σχετικά με την 
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Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί κομβικό 
στοιχείο της ευρωατλαντικής ασφάλειας· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση του ΝΑΤΟ να στηρίξει τις 
περιφερειακές προσπάθειες των 
παραθαλάσσιων κρατών του Ευξείνου 
Πόντου για τη θωράκιση της ασφάλειας 
και της σταθερότητας στην περιοχή·
καλεί τον ΟΟΣΑ να διευρύνει το πεδίο των 
προσπαθειών του σχετικά με την ασφάλεια 
στον Εύξεινο Πόντο·

ασφάλεια στον Εύξεινο Πόντο·

Or. it

Τροπολογία 234
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την καίρια σημασία του 
συντονισμού με το ΝΑΤΟ και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί κομβικό 
στοιχείο της ευρωατλαντικής ασφάλειας· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση του ΝΑΤΟ να στηρίξει τις 
περιφερειακές προσπάθειες των 
παραθαλάσσιων κρατών του Ευξείνου 
Πόντου για τη θωράκιση της ασφάλειας 
και της σταθερότητας στην περιοχή· καλεί 
τον ΟΟΣΑ να διευρύνει το πεδίο των 
προσπαθειών του σχετικά με την ασφάλεια 
στον Εύξεινο Πόντο·

21. υπογραμμίζει την καίρια σημασία του 
συντονισμού με το ΝΑΤΟ και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί κομβικό 
στοιχείο της ευρωατλαντικής ασφάλειας· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση του ΝΑΤΟ να στηρίξει τις 
περιφερειακές προσπάθειες των 
παραθαλάσσιων κρατών του Ευξείνου 
Πόντου για τη θωράκιση της ασφάλειας 
και της σταθερότητας στην περιοχή· καλεί 
τον ΟΑΣΕ να διευρύνει το πεδίο των 
προσπαθειών του σχετικά με την ασφάλεια 
στον Εύξεινο Πόντο και καλεί την ΕΕ να 
υποστηρίξει μια ενισχυμένη παρουσία του 
ΟΑΣΕ και νέες πρωτοβουλίες του στην 
περιοχή που θα έχουν ως στόχο τη 
βελτίωση της κατάστασης ως προς την 
ασφάλεια·

Or. en
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Τροπολογία 235
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την καίρια σημασία του 
συντονισμού με το ΝΑΤΟ και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί κομβικό 
στοιχείο της ευρωατλαντικής ασφάλειας· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση του ΝΑΤΟ να στηρίξει τις 
περιφερειακές προσπάθειες των 
παραθαλάσσιων κρατών του Ευξείνου 
Πόντου για τη θωράκιση της ασφάλειας 
και της σταθερότητας στην περιοχή· καλεί 
τον ΟΟΣΑ να διευρύνει το πεδίο των 
προσπαθειών του σχετικά με την ασφάλεια 
στον Εύξεινο Πόντο·

21. υπογραμμίζει την καίρια σημασία του 
συντονισμού με το ΝΑΤΟ, καθώς η 
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου αποτελεί 
κομβικό στοιχείο της ευρωατλαντικής 
ασφάλειας· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για τη δέσμευση του ΝΑΤΟ να στηρίξει τις 
περιφερειακές προσπάθειες των 
παραθαλάσσιων κρατών του Ευξείνου 
Πόντου για τη θωράκιση της ασφάλειας 
και της σταθερότητας στην περιοχή· καλεί 
τον ΟΟΣΑ να διευρύνει το πεδίο των 
προσπαθειών του σχετικά με την ασφάλεια 
στον Εύξεινο Πόντο·

Or. es

Τροπολογία 236
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την καίρια σημασία του 
συντονισμού με το ΝΑΤΟ και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί κομβικό 
στοιχείο της ευρωατλαντικής ασφάλειας· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση του ΝΑΤΟ να στηρίξει τις 
περιφερειακές προσπάθειες των 
παραθαλάσσιων κρατών του Ευξείνου 
Πόντου για τη θωράκιση της ασφάλειας 
και της σταθερότητας στην περιοχή· καλεί 

21. υπογραμμίζει την καίρια σημασία του 
συντονισμού με το ΝΑΤΟ και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί κομβικό 
στοιχείο της ευρωατλαντικής ασφάλειας· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση του ΝΑΤΟ να στηρίξει τις 
περιφερειακές προσπάθειες των 
παραθαλάσσιων κρατών του Ευξείνου 
Πόντου για τη θωράκιση της ασφάλειας 
και της σταθερότητας στην περιοχή· 
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τον ΟΟΣΑ να διευρύνει το πεδίο των 
προσπαθειών του σχετικά με την ασφάλεια 
στον Εύξεινο Πόντο·

υπογραμμίζει την ανάγκη της στήριξης 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για τη διατήρηση 
του Ευξείνου Πόντου ως ανοιχτού 
οικονομικού χώρου· θεωρεί ότι είναι 
αναγκαία η εδραίωση διατλαντικής 
σχέσης με τον ΟΑΣΕ· καλεί τον ΟΟΣΑ να 
διευρύνει το πεδίο των προσπαθειών του
σχετικά με την ασφάλεια στον Εύξεινο 
Πόντο· τονίζει την ανάγκη μιας 
καινοτόμου προσέγγισης της ΕΕ για τον 
εντοπισμό λύσεων έναντι των νέων 
προκλήσεων που αντιπροσωπεύουν ο 
πόλεμος πληροφορικής και οι επιθέσεις 
στον κυβερνοχώρο· επικροτεί την 
απόφαση του Συμβουλίου, της 19ης-20ής 
Μαρτίου, σχετικά με την έναρξη του 
έργου καταπολέμησης της ρωσικής 
προπαγάνδας, μεταξύ άλλων μέσω της 
χρηματοδότησης διάφορων ρωσόφωνων 
τηλεοπτικών καναλιών·

Or. en

Τροπολογία 237
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την καίρια σημασία του 
συντονισμού με το ΝΑΤΟ και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου αποτελεί κομβικό 
στοιχείο της ευρωατλαντικής ασφάλειας· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη
δέσμευση του ΝΑΤΟ να στηρίξει τις 
περιφερειακές προσπάθειες των 
παραθαλάσσιων κρατών του Ευξείνου 
Πόντου για τη θωράκιση της ασφάλειας 
και της σταθερότητας στην περιοχή· 
καλεί τον ΟΟΣΑ να διευρύνει το πεδίο των 
προσπαθειών του σχετικά με την ασφάλεια 
στον Εύξεινο Πόντο·

21. εκφράζει τη λύπη του για την 
εξάρτηση της Ευρώπης από τις πολιτικές 
των ΗΠΑ, οι οποίες υλοποιούνται μέσω 
του ΝΑΤΟ, καθώς η λεκάνη του Ευξείνου 
Πόντου αποτελεί κομβικό στοιχείο της 
ευρωπαϊκής ασφάλειας· φοβάται ότι η
δέσμευση του ΝΑΤΟ να στηρίξει τις 
περιφερειακές προσπάθειες των 
παραθαλάσσιων κρατών του Ευξείνου 
Πόντου αποσκοπεί στην επιβολή των 
στόχων των ευρωατλαντικών ελίτ αντί 
στην ικανοποίηση των προσδοκιών για 
ειρήνη και σταθερότητα των λαών που 
κατοικούν στις ακτές του· καλεί τον 
ΟΟΣΑ να διευρύνει το πεδίο των 
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προσπαθειών του σχετικά με την ασφάλεια 
στον Εύξεινο Πόντο·

Or. es

Τροπολογία 238
Gabrielius Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπενθυμίζει ότι ιδίως λόγω της 
κατάστασης ασφαλείας στη λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο 
ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 42 
παράγραφος 7 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 239
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ 
για τη συλλογική ασφάλεια και την 
τήρηση του άρθρου 5 της Συνθήκης της 
Ουάσινγκτον· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την απόφαση της συνόδου 
κορυφής του ΝΑΤΟ που 
πραγματοποιήθηκε στην Ουαλία σχετικά 
με τα στρατηγικά μέτρα παροχής 
εγγυήσεων και το σχέδιο ετοιμότητας 
δράσης, σημαντικά στοιχεία για την 
ασφάλεια των πλέον εκτεθειμένων 
κρατών μελών του ΝΑΤΟ· καλεί το 
ΝΑΤΟ να συνεχίσει να αναπτύσσει τις 

διαγράφεται
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ικανότητές του στην άμυνα στον 
κυβερνοχώρο και στην πυραυλική άμυνα, 
μεταξύ άλλων και στην περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου, αναπτύσσοντας σχέδια 
έκτακτης ανάγκης για την ανάσχεση και 
την εξουδετέρωση ασύμμετρων και 
υβριδικών πολεμικών ενεργειών·

Or. fr

Τροπολογία 240
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ 
για τη συλλογική ασφάλεια και την 
τήρηση του άρθρου 5 της Συνθήκης της 
Ουάσινγκτον· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την απόφαση της συνόδου 
κορυφής του ΝΑΤΟ που 
πραγματοποιήθηκε στην Ουαλία σχετικά 
με τα στρατηγικά μέτρα παροχής 
εγγυήσεων και το σχέδιο ετοιμότητας 
δράσης, σημαντικά στοιχεία για την 
ασφάλεια των πλέον εκτεθειμένων 
κρατών μελών του ΝΑΤΟ· καλεί το 
ΝΑΤΟ να συνεχίσει να αναπτύσσει τις 
ικανότητές του στην άμυνα στον 
κυβερνοχώρο και στην πυραυλική άμυνα, 
μεταξύ άλλων και στην περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου, αναπτύσσοντας σχέδια 
έκτακτης ανάγκης για την ανάσχεση και 
την εξουδετέρωση ασύμμετρων και 
υβριδικών πολεμικών ενεργειών·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 241
Charles Tannock
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ 
για τη συλλογική ασφάλεια και την τήρηση 
του άρθρου 5 της Συνθήκης της 
Ουάσινγκτον· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την απόφαση της συνόδου κορυφής 
του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην 
Ουαλία σχετικά με τα στρατηγικά μέτρα 
παροχής εγγυήσεων και το σχέδιο 
ετοιμότητας δράσης, σημαντικά στοιχεία 
για την ασφάλεια των πλέον εκτεθειμένων 
κρατών μελών του ΝΑΤΟ· καλεί το ΝΑΤΟ 
να συνεχίσει να αναπτύσσει τις ικανότητές 
του στην άμυνα στον κυβερνοχώρο και 
στην πυραυλική άμυνα, μεταξύ άλλων και 
στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, 
αναπτύσσοντας σχέδια έκτακτης ανάγκης 
για την ανάσχεση και την εξουδετέρωση 
ασύμμετρων και υβριδικών πολεμικών 
ενεργειών·

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ 
για τη συλλογική ασφάλεια και την τήρηση 
του άρθρου 5 της Συνθήκης της 
Ουάσινγκτον· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την απόφαση της συνόδου κορυφής 
του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην 
Ουαλία σχετικά με τα στρατηγικά μέτρα 
παροχής εγγυήσεων και το σχέδιο 
ετοιμότητας δράσης, σημαντικά στοιχεία 
για την ασφάλεια των πλέον εκτεθειμένων 
κρατών μελών του ΝΑΤΟ· χαιρετίζει τη 
δέσμευση που ανέλαβαν μέλη της 
συμμαχίας, κατά τη σύνοδο κορυφής του 
ΝΑΤΟ στην Ουαλία, να διασφαλίσουν ότι 
οι αμυντικές δαπάνες τους θα αγγίξουν 
ένα ελάχιστο επίπεδο 2% του ΑΕγχΠ έως 
το 2024· καλεί το ΝΑΤΟ να συνεχίσει να 
αναπτύσσει τις ικανότητές του στην άμυνα 
στον κυβερνοχώρο και στην πυραυλική 
άμυνα, μεταξύ άλλων και στην περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου, αναπτύσσοντας σχέδια 
έκτακτης ανάγκης για την ανάσχεση και 
την εξουδετέρωση ασύμμετρων και 
υβριδικών πολεμικών ενεργειών·

Or. en

Τροπολογία 242
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ 
για τη συλλογική ασφάλεια και την τήρηση 
του άρθρου 5 της Συνθήκης της 

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ 
για τη συλλογική ασφάλεια και την τήρηση 
του άρθρου 5 της Συνθήκης της 
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Ουάσινγκτον· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την απόφαση της συνόδου κορυφής 
του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην 
Ουαλία σχετικά με τα στρατηγικά μέτρα 
παροχής εγγυήσεων και το σχέδιο 
ετοιμότητας δράσης, σημαντικά στοιχεία 
για την ασφάλεια των πλέον εκτεθειμένων 
κρατών μελών του ΝΑΤΟ· καλεί το ΝΑΤΟ 
να συνεχίσει να αναπτύσσει τις ικανότητές 
του στην άμυνα στον κυβερνοχώρο και 
στην πυραυλική άμυνα, μεταξύ άλλων και 
στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, 
αναπτύσσοντας σχέδια έκτακτης ανάγκης 
για την ανάσχεση και την εξουδετέρωση 
ασύμμετρων και υβριδικών πολεμικών 
ενεργειών·

Ουάσινγκτον· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την απόφαση της συνόδου κορυφής 
του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην 
Ουαλία σχετικά με τα στρατηγικά μέτρα 
παροχής εγγυήσεων και το σχέδιο 
ετοιμότητας δράσης, σημαντικά στοιχεία 
για την ασφάλεια των πλέον εκτεθειμένων 
κρατών μελών του ΝΑΤΟ· καλεί το ΝΑΤΟ 
να συνεχίσει να αναπτύσσει τις ικανότητές 
του στην άμυνα στον κυβερνοχώρο και 
στην πυραυλική άμυνα, μεταξύ άλλων και 
στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, 
αναπτύσσοντας σχέδια έκτακτης ανάγκης 
για την ανάσχεση και την εξουδετέρωση 
ασύμμετρων και υβριδικών πολεμικών 
ενεργειών· εντούτοις, παρατηρεί ότι η 
Τουρκία, κύριο μέλος του ΝΑΤΟ στην 
περιοχή, δεν έχει καθορίσει ακόμα τη 
στάση της επί του ζητήματος·

Or. es

Τροπολογία 243
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ 
για τη συλλογική ασφάλεια και την 
τήρηση του άρθρου 5 της Συνθήκης της 
Ουάσινγκτον· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την απόφαση της συνόδου κορυφής 
του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην 
Ουαλία σχετικά με τα στρατηγικά μέτρα 
παροχής εγγυήσεων και το σχέδιο 
ετοιμότητας δράσης, σημαντικά στοιχεία 
για την ασφάλεια των πλέον εκτεθειμένων 
κρατών μελών του ΝΑΤΟ· καλεί το ΝΑΤΟ 
να συνεχίσει να αναπτύσσει τις ικανότητές 
του στην άμυνα στον κυβερνοχώρο και 
στην πυραυλική άμυνα, μεταξύ άλλων και 
στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, 

22. χαιρετίζει τη δέσμευση των κρατών 
μελών του ΝΑΤΟ για τη συλλογική 
ασφάλεια και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, την 
εφαρμογή του άρθρου 5 της Συνθήκης της 
Ουάσινγκτον· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την απόφαση της συνόδου κορυφής 
του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην 
Ουαλία σχετικά με τα στρατηγικά μέτρα 
παροχής εγγυήσεων και το σχέδιο 
ετοιμότητας δράσης, σημαντικά στοιχεία 
για την ασφάλεια των πλέον εκτεθειμένων 
κρατών μελών του ΝΑΤΟ· καλεί το ΝΑΤΟ 
να συνεχίσει να αναπτύσσει τις ικανότητές 
του στην άμυνα στον κυβερνοχώρο και 
στην πυραυλική άμυνα, μεταξύ άλλων και 
στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, 
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αναπτύσσοντας σχέδια έκτακτης ανάγκης 
για την ανάσχεση και την εξουδετέρωση 
ασύμμετρων και υβριδικών πολεμικών 
ενεργειών·

αναπτύσσοντας σχέδια έκτακτης ανάγκης 
για την ανάσχεση και την εξουδετέρωση 
ασύμμετρων και υβριδικών πολεμικών 
ενεργειών·

Or. en

Τροπολογία 244
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη
δέσμευση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ 
για τη συλλογική ασφάλεια και την τήρηση 
του άρθρου 5 της Συνθήκης της 
Ουάσινγκτον· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την απόφαση της συνόδου 
κορυφής του ΝΑΤΟ που 
πραγματοποιήθηκε στην Ουαλία σχετικά 
με τα στρατηγικά μέτρα παροχής 
εγγυήσεων και το σχέδιο ετοιμότητας 
δράσης, σημαντικά στοιχεία για την 
ασφάλεια των πλέον εκτεθειμένων κρατών 
μελών του ΝΑΤΟ· καλεί το ΝΑΤΟ να 
συνεχίσει να αναπτύσσει τις ικανότητές 
του στην άμυνα στον κυβερνοχώρο και 
στην πυραυλική άμυνα, μεταξύ άλλων και 
στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, 
αναπτύσσοντας σχέδια έκτακτης ανάγκης 
για την ανάσχεση και την εξουδετέρωση 
ασύμμετρων και υβριδικών πολεμικών 
ενεργειών·

22. φοβάται ότι η δέσμευση των κρατών
μελών του ΝΑΤΟ για τη συλλογική 
ασφάλεια και την τήρηση του άρθρου 5 
της Συνθήκης της Ουάσινγκτον εμποδίζει 
τον διάλογο των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων και των κρατών μελών τους με 
τις γειτονικές χώρες· εκφράζει τη βαθιά 
ανησυχία του για την απόφαση της 
συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που 
πραγματοποιήθηκε στην Ουαλία σχετικά 
με τα στρατηγικά μέτρα παροχής 
εγγυήσεων και το σχέδιο ετοιμότητας 
δράσης, στοιχεία που υπονομεύουν την 
ασφάλεια των πλέον εκτεθειμένων κρατών 
μελών του ΝΑΤΟ·

Or. es

Τροπολογία 245
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπενθυμίζει ότι παρόλο που το 2008 
δεν έγιναν δεκτές οι αιτήσεις της 
Γεωργίας και της Ουκρανίας για το 
πρόγραμμα δράσης για ένταξη στο 
ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε στη σύνοδο 
κορυφής του Βουκουρεστίου ότι η 
Γεωργία και η Ουκρανία θα καταστούν 
μέλη της συμμαχίας· σημειώνει ότι 
κατόπιν του πολέμου του 2008 στη 
Γεωργία και της παράνομης 
προσάρτησης της Κριμαίας το 2014, η 
Ρωσία ακρωτηρίασε εδαφικά τις δύο 
χώρες προκειμένου να τις καταστήσει μη 
επιλέξιμες για ένταξη στο ΝΑΤΟ· θεωρεί 
ότι, μην μπορώντας να τις υπερασπιστεί 
απευθείας, το ΝΑΤΟ έχει ηθική ευθύνη 
να στηρίξει τη Γεωργία και την Ουκρανία 
να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους·

Or. en

Τροπολογία 246
Gabrielius Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επιδοκιμάζει τη δέσμευση των 
συμμάχων του ΝΑΤΟ, κατά την 
τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ 
στο Νιούπορτ, για επίτευξη του επιπέδου 
αμυντικών δαπανών του 2% του ΑΕγχΠ 
εντός της επόμενης δεκαετίας· εκφράζει 
την ανησυχία του κατόπιν των 
ανακοινώσεων ορισμένων συμμάχων, οι 
οποίοι ανακοίνωσαν νέες περικοπές και, 
στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει το άρθρο 3 
της Συνθήκης της Ουάσινγκτον·

Or. en
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Τροπολογία 247
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει 
να διαφυλάξει τη γενική ναυτική και 
αεροπορική του υπεροπλία στη λεκάνη 
του Ευξείνου Πόντου και να διατηρήσει 
την ικανότητά του να επιτηρεί την 
περιοχή·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 248
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει 
να διαφυλάξει τη γενική ναυτική και 
αεροπορική του υπεροπλία στη λεκάνη 
του Ευξείνου Πόντου και να διατηρήσει 
την ικανότητά του να επιτηρεί την 
περιοχή·

23. υπενθυμίζει ότι η ναυτική και 
αεροπορική υπεροπλία του ΝΑΤΟ στη
λεκάνη του Ευξείνου Πόντου είναι πιθανό 
να οξύνει τις εντάσεις με τη Ρωσία·

Or. fr

Τροπολογία 249
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει 
να διαφυλάξει τη γενική ναυτική και 
αεροπορική του υπεροπλία στη λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου και να διατηρήσει την 

23. υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει 
να διαφυλάξει τη γενική ναυτική και 
αεροπορική του παρουσία στη λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου·
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ικανότητά του να επιτηρεί την περιοχή·

Or. es

Τροπολογία 250
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει 
να διαφυλάξει τη γενική ναυτική και 
αεροπορική του υπεροπλία στη λεκάνη 
του Ευξείνου Πόντου και να διατηρήσει 
την ικανότητά του να επιτηρεί την 
περιοχή·

23. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
του διαλόγου και της συνεργασίας σε 
θέματα ασφάλειας και άμυνας μεταξύ 
όλων των παραθαλάσσιων κρατών για 
την αντιμετώπιση των κοινών απειλών 
και προκλήσεων, απορρίπτοντας όλες τις 
πολεμοχαρείς προσεγγίσεις και τις 
εκδηλώσεις αυτών, όπως οι στρατιωτικές 
ασκήσεις·

Or. es

Τροπολογία 251
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει 
να διαφυλάξει τη γενική ναυτική και 
αεροπορική του υπεροπλία στη λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου και να διατηρήσει την 
ικανότητά του να επιτηρεί την περιοχή·

23. υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει 
να διαφυλάξει τη γενική ναυτική και 
αεροπορική ισορροπία στη λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου και να διατηρήσει την 
ικανότητά του να επιτηρεί την περιοχή·

Or. el

Τροπολογία 252
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. θεωρεί ότι μόνο ένα ανεξάρτητο 
σύστημα συλλογικής ασφάλειας θα 
διασφαλίσει την ειρήνη και τη 
σταθερότητα για τους λαούς των 
παραθαλάσσιων κρατών, ανεξαρτήτως 
των συμφερόντων άλλων δυνάμεων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ και οι ύβρεις 
τους προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
επηρέασαν ιδιαίτερα δυσμενώς τη 
διασφάλιση της στρατηγικής 
σταθερότητας του Ευξείνου Πόντου·

Or. es


