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3.2.2021 A9-0219/7

Τροπολογία 7
Michael Gahler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 έχοντας υπόψη τα πρωτοφανή 
πακέτα συνδρομής που έθεσε σε εφαρμογή 
η ΕΕ για να βοηθήσει τις γειτονικές χώρες 
να καταπολεμήσουν την πανδημία 
COVID-19 και δη τα δάνεια ύψους 1,2 
δισεκατομμυρίων EUR που διατέθηκαν 
στην Ουκρανία με την απόφαση (ΕΕ) 
2020/701 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2020, 
σχετικά με τη παροχή μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής στους 
εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας 
στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-195,

________________________
5 ΕΕ L 165 της 27.5.2020, σ. 31.

 έχοντας υπόψη τα πρωτοφανή 
πακέτα συνδρομής που έθεσε σε εφαρμογή 
η ΕΕ για να βοηθήσει τις γειτονικές χώρες 
να καταπολεμήσουν την πανδημία 
COVID-19 και δη τα μακροπρόθεσμα 
δάνεια ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων EUR 
που διατέθηκαν στην Ουκρανία με 
ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους με την 
απόφαση (ΕΕ) 2020/701 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Μαΐου 2020, σχετικά με την παροχή 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής στους εταίρους της διεύρυνσης 
και της γειτονίας στο πλαίσιο της 
πανδημίας COVID-195,

________________________
5 ΕΕ L 165 της 27.5.2020, σ. 31.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/8

Τροπολογία 8
Michael Gahler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής της Βενετίας, της 10ης 
Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με το 
Συνταγματικό Δικαστήριο της 
Ουκρανίας,

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/9

Τροπολογία 9
Michael Gahler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
περιορισμένη αποστολή παρακολούθησης 
εκλογών του Γραφείου Δημοκρατικών 
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι τοπικές 
εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2020 στην 
Ουκρανία ήταν ιδιαίτερα σημαντικές 
μετά τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις για 
την αποκέντρωση οι οποίες είχαν 
εκχωρήσει σημαντικές εξουσίες και 
πόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση, πως η 
εκλογική διαδικασία ήταν γενικά ήρεμη, 
καλά οργανωμένη και διαφανής, και πως, 
συνολικά, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή 
της Ουκρανίας τήρησε όλες τις νόμιμες 
προθεσμίες και λειτούργησε με 
αμερόληπτο, ανοικτό και διαφανή τρόπο·

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/10

Τροπολογία 10
Michael Gahler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η 
Ουκρανία έχει σημειώσει σημαντική 
πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των 
δεσμεύσεων που σχετίζονται με τη 
συμφωνία σύνδεσης και την ενσωμάτωσή 
της στην Ένωση, ορισμένες από τις 
μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν 
πρέπει να ολοκληρωθούν, ιδίως στους 
τομείς του κράτους δικαίου, της χρηστής 
διακυβέρνησης και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, καθώς, παρά την 
αξιοσημείωτη πρόοδο, η εκτεταμένη 
διαφθορά εξακολουθεί να παρεμποδίζει τη 
μεταρρυθμιστική διαδικασία της 
Ουκρανίας· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη 
ότι χρειάζεται ακόμη να εγκριθούν 
ορισμένα πρόσθετα μέτρα, προκειμένου να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση, 
με έμφαση στον δικαστικό τομέα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η 
Ουκρανία έχει σημειώσει σημαντική 
πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των 
δεσμεύσεων που σχετίζονται με τη 
συμφωνία σύνδεσης και την ενσωμάτωσή 
της στην Ένωση, ορισμένες από τις 
μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν 
πρέπει να ολοκληρωθούν, ιδίως στους 
τομείς του κράτους δικαίου, της χρηστής 
διακυβέρνησης και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά 
την αξιοσημείωτη πρόοδο, η εκτεταμένη 
διαφθορά εξακολουθεί να παρεμποδίζει τη 
μεταρρυθμιστική διαδικασία της 
Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνεχιζόμενη συνταγματική κρίση απειλεί 
την ικανότητα του Προέδρου και του και 
του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας να 
πραγματοποιήσουν μεταρρυθμίσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ολιγάρχες 
φαίνεται να ανακτούν πολιτική επιρροή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται ακόμη 
να εγκριθούν ορισμένα πρόσθετα μέτρα, 
προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
οπισθοδρόμηση, με έμφαση στον 
δικαστικό τομέα·

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/11

Τροπολογία 11
Michael Gahler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 επιδείνωσε τα προβλήματα του 
ουκρανικού συστήματος υγειονομικής 
περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
παρόλο που, σύμφωνα με την ουκρανική 
νομοθεσία, η υγειονομική περίθαλψη είναι 
δωρεάν, αυτό δεν αντιστοιχεί στην 
πραγματικότητα που βιώνουν πολλοί 
πολίτες της χώρας όταν ζητούν ιατρική 
περίθαλψη·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 επιδείνωσε τα προβλήματα του 
ουκρανικού συστήματος υγειονομικής 
περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
παρόλο που, σύμφωνα με την ουκρανική 
νομοθεσία, η υγειονομική περίθαλψη είναι 
δωρεάν, αυτό δεν αντιστοιχεί στην 
πραγματικότητα που βιώνουν πολλοί 
πολίτες της χώρας όταν ζητούν ιατρική 
περίθαλψη λόγω των αδικαιολόγητα 
παρατεταμένων μεταρρυθμιστικών 
μέτρων που έλαβε το ουκρανικό 
Υπουργείο Υγείας·

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/12

Τροπολογία 12
Michael Gahler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι η AA/DCFTA 
αποτυπώνει την κοινή φιλοδοξία της ΕΕ 
και της Ουκρανίας να πορευθούν προς μια 
πολιτική σύνδεση και οικονομική 
ολοκλήρωση, η οποία μπορεί να 
χρησιμεύσει ως μεταρρυθμιστικό σχέδιο, 
και τονίζει την ύψιστη σημασία που έχει, 
και δη στις σημερινές έκτακτες συνθήκες· 
ζητεί μετ’ επιτάσεως την πλήρη εφαρμογή 
της συμφωνίας και την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της· ζητεί, επιπλέον, από τις 
ουκρανικές αρχές να διατηρήσουν ψηλά 
στο πρόγραμμά τους την υλοποίησή της, 
παρά τις προκλήσεις της πανδημίας της 
νόσου COVID-19· τονίζει ότι η βοήθεια 
της ΕΕ στην Ουκρανία εξαρτάται από 
αυστηρούς όρους και επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να επιδείξει η Ουκρανία 
ανανεωμένη δέσμευση για μεταρρυθμίσεις 
και τήρηση των αρχών της Ένωσης· 
υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να 
επικαιροποιηθεί η ΣΣ/DCFTA, ώστε να 
ληφθεί δεόντως υπόψη η εξέλιξη των 
κανονιστικών πλαισίων και των αναγκών 
για οικονομική ανάπτυξη, καθώς και να 
ενισχυθούν οι μηχανισμοί 
παρακολούθησης·

1. σημειώνει ότι η AA/DCFTA 
αποτυπώνει την κοινή φιλοδοξία της ΕΕ 
και της Ουκρανίας να πορευθούν προς μια 
πολιτική σύνδεση και οικονομική 
ολοκλήρωση, η οποία μπορεί να 
χρησιμεύσει ως μεταρρυθμιστικό σχέδιο, 
και τονίζει την ύψιστη σημασία που έχει, 
και δη στις σημερινές έκτακτες συνθήκες· 
ζητεί μετ’ επιτάσεως την πλήρη εφαρμογή 
της συμφωνίας και την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της· ζητεί, επιπλέον, από τις 
ουκρανικές αρχές να διατηρήσουν ψηλά 
στο πρόγραμμά τους την υλοποίησή της, 
παρά τις προκλήσεις της πανδημίας της 
νόσου COVID-19· τονίζει ότι η βοήθεια 
της ΕΕ στην Ουκρανία εξαρτάται από 
αυστηρούς όρους και επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να επιδείξει η Ουκρανία 
ανανεωμένη δέσμευση για μεταρρυθμίσεις 
και τήρηση των αρχών της Ένωσης· 
υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να 
επικαιροποιηθεί η ΣΣ/DCFTA, ώστε να 
ληφθεί δεόντως υπόψη η εξέλιξη των 
κανονιστικών πλαισίων και των αναγκών 
για οικονομική ανάπτυξη, καθώς και να 
ενισχυθούν οι μηχανισμοί 
παρακολούθησης· συνιστά στην ΕΕ και 
την Ουκρανία να αξιοποιήσουν την 
επικείμενη τακτική επανεξέταση της 
επίτευξης των στόχων της ΣΣ, 
προκειμένου να εξετάσουν τις 
δυνατότητες επικαιροποίησης των 
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εμπορικών και τομεακών στοιχείων·

Or. en

3.2.2021 A9-0219/13

Τροπολογία 13
Michael Gahler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα πρωτοφανή πακέτα βοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής, που έθεσε η Ένωση στην 
διάθεση της Ουκρανίας, στο πλαίσιο της 
«Ομάδας Ευρώπη», για να βοηθήσει τις 
χώρες εταίρους να αντιμετωπίσουν την 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που 
δημιούργησε η νόσος COVID-19· 
σημειώνει ότι τούτο αποτελεί ουσιώδη 
έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ σε καιρό 
άνευ προηγουμένου κρίσης· καλεί τις 
ουκρανικές αρχές να δημιουργήσουν 
συνθήκες που προσελκύουν επενδύσεις, 
ώστε να υλοποιήσουν άμεσα τους 
συμπεφωνημένους όρους για την 
εκταμίευση της μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ, οι 
οποίοι αναφέρονται στο μνημόνιο 
συνεννόησης·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα πρωτοφανή πακέτα βοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής, που έθεσε η Ένωση στην 
διάθεση της Ουκρανίας, στο πλαίσιο της 
«Ομάδας Ευρώπη», για να βοηθήσει τις 
χώρες εταίρους να αντιμετωπίσουν την 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που 
δημιούργησε η νόσος COVID-19· 
σημειώνει ότι τούτο αποτελεί ουσιώδη 
έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ σε καιρό 
άνευ προηγουμένου κρίσης· καλεί τις 
ουκρανικές αρχές να δημιουργήσουν 
συνθήκες που προσελκύουν επενδύσεις, 
ώστε να υλοποιήσουν άμεσα τους 
συμπεφωνημένους όρους για την 
εκταμίευση της μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ, οι 
οποίοι αναφέρονται στο μνημόνιο 
συνεννόησης· υπενθυμίζει στην 
κυβέρνηση της Ουκρανίας ότι η 
εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 600 
εκατ. EUR από το συνολικό ποσό της 
ΜΧΣ ύψους 1,2 δισ. EUR τον Δεκέμβριο 
του 2020 χωρίς συγκεκριμένους όρους 
πολιτικής ήταν μια εφάπαξ εξαίρεση που 
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αποδίδεται στον επείγοντα χαρακτήρα 
αυτής της στήριξης και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά για την 
οπισθοδρόμηση των συμφωνημένων 
μεταρρυθμίσεων·

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/14

Τροπολογία 14
Michael Gahler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα επιτεύγματα της μεταρρύθμισης για την 
αποκέντρωση και την ενίσχυση των δήμων 
που ξεκίνησε το 2014, που έχει αποδειχθεί 
μία από τις πιο επιτυχημένες 
μεταρρυθμίσεις έως τώρα· αναγνωρίζει τη 
στήριξη του προγράμματος U-LEAD, το 
οποίο οδήγησε στη διαμόρφωση σχεδόν 
1.000 συνασπισμένων τοπικών κοινοτήτων 
με περίπου 11,7 εκατομμύρια πολίτες· 
αξιολογεί θετικά τις ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν έως τώρα για την 
αποκέντρωση των δημόσιων αρχών και 
των δημόσιων οικονομικών μέσω μιας 
δέσμης νομικών πράξεων και της 
πρακτικής εφαρμογής τους· ειδικότερα, 
στηρίζει πλήρως το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της Ουκρανίας για τον 
σχηματισμό και την αλλαγή των 
περιφερειών, της 17ης Ιουλίου 2020, 
σύμφωνα με το οποίο οι ρυθμίσεις 
σχετικά με την ενοποίηση περιφερειών θα 
ισχύουν, κατά κανόνα, και στα εδάφη της 
Κριμαίας και τις περιφέρειες Ντονέτσκ 
και Λουγκάνσκ, οι οποίες επί του 
παρόντος δεν ελέγχονται από την 
Κυβέρνηση της Ουκρανίας·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα επιτεύγματα της μεταρρύθμισης για την 
αποκέντρωση και την ενίσχυση των δήμων 
που ξεκίνησε το 2014, που έχει αποδειχθεί 
μία από τις πιο επιτυχημένες 
μεταρρυθμίσεις έως τώρα· αναγνωρίζει τη 
στήριξη του προγράμματος U-LEAD, το 
οποίο οδήγησε στη διαμόρφωση σχεδόν 
1.000 εθελοντικά συνασπισμένων τοπικών 
κοινοτήτων με περίπου 11,7 εκατομμύρια 
πολίτες· αξιολογεί θετικά τις ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν έως τώρα για την 
αποκέντρωση των δημόσιων αρχών και 
των δημόσιων οικονομικών μέσω μιας 
δέσμης νομικών πράξεων και της 
πρακτικής εφαρμογής τους· καλεί την 
Επιτροπή να μελετήσει εκ του σύνεγγυς 
τις λεπτομέρειες της μεταρρύθμισης για 
την αποκέντρωση και να τη 
χρησιμοποιήσει ενδεχομένως ως 
επιτυχημένη περιπτωσιολογική μελέτη για 
άλλες χώρες·

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/15

Τροπολογία 15
Michael Gahler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διοργάνωση του πρώτου γύρου των 
τοπικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου 2020, 
με ποσοστό συμμετοχής άνω του 36 %, οι 
οποίες ήταν ελεύθερες και δίκαιες, αλλά 
συνοδεύτηκαν από παράλληλη δημόσια 
διαβούλευση, η οποία, σύμφωνα με τον 
ΟΑΣΕ/ODIHR, δημιούργησε 
αδικαιολόγητο πολιτικό πλεονέκτημα και 
νόθευσε τον διαχωρισμό μεταξύ κράτους 
και κόμματος· καλεί τις κρατικές αρχές να 
σέβονται την αυτονομία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και να στηρίζουν τις 
διοικητικές ικανότητες των δήμων και 
πολιτειών· επιδοκιμάζει την αλλαγή του 
δημοσιονομικού κώδικα με διασφάλιση 
ποσοστού 60 % του τοπικού φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων ως 
απαραίτητη συνεισφορά για υγιή δημόσια 
οικονομικά σε τοπικό επίπεδο· 
προειδοποιεί κατά της δημιουργίας 
παράλληλων δομών σε τοπικό επίπεδο, 
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
διαμάχες ως προς τις αρμοδιότητες, αλλά 
προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της 
ανάθεσης διπλών αρμοδιοτήτων στους 
κατόχους αξιωμάτων, ώστε να 
αναλαμβάνουν και τοπικές αρμοδιότητες 
και παράλληλα να λειτουργούν ως η 
χαμηλότερη κρατική αρχή·

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διοργάνωση του πρώτου γύρου των 
τοπικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου 2020, 
με ποσοστό συμμετοχής άνω του 36 %, οι 
οποίες ήταν ελεύθερες και δίκαιες, αλλά 
συνοδεύτηκαν από παράλληλη δημόσια 
διαβούλευση, η οποία, σύμφωνα με τον 
ΟΑΣΕ/ODIHR, δημιούργησε 
αδικαιολόγητο πολιτικό πλεονέκτημα και 
νόθευσε τον διαχωρισμό μεταξύ κράτους 
και κόμματος· καλεί τις κρατικές αρχές να 
σέβονται την αυτονομία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και να στηρίζουν τις 
διοικητικές ικανότητες των δήμων και 
πολιτειών· ζητεί τη θέσπιση της έννοιας 
της εδαφικού δημόσιου οργανισμού ως 
νομικού προσώπου, η οποία αποτελεί 
καθιερωμένη πρακτική στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και αναγνωρίζεται στον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης· επιδοκιμάζει την αλλαγή 
του δημοσιονομικού κώδικα με 
διασφάλιση ποσοστού 60 % του τοπικού 
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 
ως απαραίτητη συνεισφορά για υγιή 
δημόσια οικονομικά σε τοπικό επίπεδο· 
προειδοποιεί κατά της δημιουργίας 
παράλληλων δομών σε τοπικό επίπεδο, 
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
διαμάχες ως προς τις αρμοδιότητες, αλλά 
προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της 
ανάθεσης διπλών αρμοδιοτήτων στους 
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κατόχους αξιωμάτων, ώστε να 
αναλαμβάνουν και τοπικές αρμοδιότητες 
και παράλληλα να λειτουργούν ως η 
χαμηλότερη κρατική αρχή· λαμβάνει υπό 
σημείωση το ψήφισμα του Κοινοβουλίου 
της Ουκρανίας, της 17ης Ιουλίου 2020, 
για τον σχηματισμό και την αλλαγή των 
περιφερειών, σύμφωνα με το οποίο οι 
ρυθμίσεις σχετικά με την ενοποίηση 
περιφερειών θα ισχύουν, κατά κανόνα, 
και στα εδάφη της Κριμαίας και τις 
περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, οι 
οποίες επί του παρόντος δεν ελέγχονται 
από την Κυβέρνηση της Ουκρανίας·

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/16

Τροπολογία 16
Michael Gahler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επιδοκιμάζει τις επιτυχημένες 
ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί σε 
θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διαστημικής βιομηχανίας, καθώς και στον 
τομέα της άμυνας, και κυρίως τη σύγκλιση 
στα επιχειρησιακά, εκπαιδευτικά και 
θεσμικά μέρη και στην υλοποίηση των 
απαραίτητων εσωτερικών αλλαγών στους 
τομείς αυτούς· επαινεί τη βούληση της 
Ουκρανίας να συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και 
καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και 
στα προγράμματα έρευνας του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 
(ΕΟΔ)· επισημαίνει την εποικοδομητική 
συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου 
Άμυνας της Ουκρανίας και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) 
και ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξή 
της· καλεί την ΕΕ και την Ουκρανία να 
ενισχύσουν τη συνεργασία στους τομείς 
της ασφάλειας και της άμυνας και να 
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις 
συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία, 
καθώς και στις προσπάθειες της Ρωσίας να 
υπονομεύσει την εδαφική ακεραιότητα της 
Ουκρανίας, μέσω της συμφιλίωσης, της 
συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και της καταπολέμησης της 
παραπληροφόρησης, καθώς και μέσω της 
προσπάθειας ενίσχυσης της 

21. επιδοκιμάζει τις επιτυχημένες 
ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί σε 
θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διαστημικής βιομηχανίας, καθώς και στον 
τομέα της άμυνας, και κυρίως τη σύγκλιση 
στα επιχειρησιακά, εκπαιδευτικά και 
θεσμικά μέρη και στην υλοποίηση των 
απαραίτητων εσωτερικών αλλαγών στους 
τομείς αυτούς· επαινεί τη βούληση της 
Ουκρανίας να συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και 
καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και 
στα προγράμματα έρευνας του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 
(ΕΟΔ)· επισημαίνει την εποικοδομητική 
συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου 
Άμυνας της Ουκρανίας και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) 
και ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξή 
της· καλεί την ΕΕ και την Ουκρανία να 
ενισχύσουν τη συνεργασία στους τομείς 
της ασφάλειας και της άμυνας και να 
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις 
συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία, 
καθώς και στις προσπάθειες της Ρωσίας να 
υπονομεύσει την κυριαρχία και να 
παραβιάσει την εδαφική ακεραιότητα της 
Ουκρανίας, μέσω της συμφιλίωσης, της 
συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και της καταπολέμησης της 
παραπληροφόρησης, καθώς και μέσω της 



AM\1224006EL.docx PE662.893v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ανθεκτικότητας των οικογενειών, των 
κοινοτήτων και των κρατικών φορέων·

προσπάθειας ενίσχυσης της 
ανθεκτικότητας των οικογενειών, των 
κοινοτήτων και των κρατικών φορέων·

Or. en
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Τροπολογία 17
Michael Gahler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της 
Ουκρανίας

Or. en


