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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. τονίζει ότι η δυνατότητα 

μεγαλύτερης συνεργασίας στις σχέσεις με 

τη Ρωσία εξαρτάται από την πλήρη τήρηση 

της ευρωπαϊκής τάξης όσον αφορά την 

ασφάλεια και του διεθνούς δικαίου εκ 

μέρους της Ρωσίας· επιμένει ότι η ΕΕ θα 

πρέπει να διατηρήσει ανοικτή την επιλογή 

της επιβολής περαιτέρω σταδιακών 

κυρώσεων εάν η Ρωσία συνεχίσει να 

παραβιάζει το διεθνές δίκαιο· 

επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στην 

ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την 

εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και 

όλων των άλλων κρατών της ανατολικής 

εταιρικής σχέσης, εντός των διεθνώς 

αναγνωρισμένων συνόρων τους· τονίζει ότι 

η απόφαση της Ρωσίας, στις 21 Μαρτίου 

2014, να προσαρτήσει την Κριμαία στη 

Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει να είναι 

παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο και 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη 

μετέπειτα απόφαση των ρωσικών αρχών 

να αναγκάσουν όλους τους κατοίκους της 

Κριμαίας να έχουν ρωσικά διαβατήρια· 

καλεί την ΑΕ/ΥΕ και το Συμβούλιο να 

διαδραματίσουν πιο ενεργό και 

αποτελεσματικό ρόλο στη διευθέτηση 

παρατεταμένων και παγωμένων 

συγκρούσεων· 

20. τονίζει ότι η δυνατότητα 

μεγαλύτερης συνεργασίας στις σχέσεις με 

τη Ρωσία εξαρτάται από την πλήρη τήρηση 

της ευρωπαϊκής τάξης όσον αφορά την 

ασφάλεια και του διεθνούς δικαίου εκ 

μέρους της Ρωσίας· επιμένει ότι η ΕΕ θα 

πρέπει να διατηρήσει ανοικτή την επιλογή 

της επιβολής περαιτέρω σταδιακών 

κυρώσεων εάν η Ρωσία συνεχίσει να 

παραβιάζει το διεθνές δίκαιο· 

επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, την 

προσήλωσή του στην ανεξαρτησία, την 

κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα 

της Ουκρανίας και όλων των άλλων 

κρατών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, 

εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων 

συνόρων τους· τονίζει ότι η απόφαση της 

Ρωσίας, στις 21 Μαρτίου 2014, να 

προσαρτήσει την Κριμαία στη Ρωσική 

Ομοσπονδία συνεχίζει να είναι παράνομη 

με βάση το διεθνές δίκαιο και εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για τη μετέπειτα 

απόφαση των ρωσικών αρχών να 

αναγκάσουν όλους τους κατοίκους της 

Κριμαίας να έχουν ρωσικά διαβατήρια· 

καλεί την ΑΕ/ΥΕ και το Συμβούλιο να 

διαδραματίσουν πιο ενεργό και 

αποτελεσματικό ρόλο στη διευθέτηση 

παρατεταμένων και παγωμένων 

συγκρούσεων· 
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