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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη στρατηγική στρατιωτική κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου 
μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία
(2015/2036(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουκρανία, και ιδίως το 
ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 20151,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τη θαλάσσια 
διάσταση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας2, της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 
σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας3, της 3ης Ιουλίου 2012 για τις 
εμπορικές πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης4, και της 14ης Δεκεμβρίου 2011 
σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια στρατηγική 
της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο6,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ της 17ης Μαρτίου 2014, της 
21ης Μαρτίου 2014 και της 18ης Δεκεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου (Εξωτερικών Υποθέσεων) της 
17ης Νοεμβρίου 2014 και της 29ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την Ουκρανία,

– έχοντας υπόψη τις πρόσφατες δηλώσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη τις συμφωνίες σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη 
Γεωργία,

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

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τις 
ρυθμίσεις για την εφαρμογή εκ μέρους της Ένωσης της ρήτρας αλληλεγγύης7,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής του NATO της 5ης Σεπτεμβρίου 2014 
στην Ουαλία,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0011.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0380.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0334.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0276.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0576.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0025.
7 ΕΕ L 192 της 1.7.2014, σ. 53.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0000/2015),

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·

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·

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·

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·

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 τις αεροπορικές δυνάμεις·

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·

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 
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και η ΕΕ, το αυτοανακηρυχθέν Νταές (Ισλαμικό Κράτος)·

Η. 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·

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·

Αλλαγή στο στρατηγικό τοπίο και στο τοπίο ασφάλειας του Ευξείνου Πόντου

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·

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·

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·

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·

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 
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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·

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·

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·

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)·

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·

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·

Ανυποχώρητη στάση και επικοινωνία με τη Ρωσία

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 
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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·

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·

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·

Ενεργειακή, θαλάσσια, συνοριακή και ανθρώπινη ασφάλεια 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·

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·

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·

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·

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·

Ο ρόλος της ΕΕ και των διεθνών παραγόντων

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·
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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·

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·

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·

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·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις 
Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και στα 
κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και σε όλες τις χώρες του Ευξείνου Πόντου.


