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8.9.2021 A9-0259/11

Τροπολογία 11
Anna Fotyga
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
(2021/2042(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

γ) η ΕΕ, και ιδίως τα κράτη μέλη της, 
θα πρέπει να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις 
τους για συλλογική άμυνα που έχουν 
ανάβει ως μέλη του ΝΑΤΟ· υπενθυμίζει 
ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν 
κοινές προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας, έχουν κοινά αμυντικά 
συμφέροντα και κινούνται στο ίδιο, 
διαρκώς απαιτητικότερο περιβάλλον 
ασφάλειας και ότι, κατά συνέπεια, είναι 
απαραίτητη μια ισχυρή διατλαντική 
εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας 
μέσω του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα η ΕΕ 
χαράζει πορεία προς τη στρατηγική 
αυτονομία· η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη δημιουργία μιας 
πραγματικά ευρωπαϊκής αμυντικής 
δύναμης στο πλαίσιο ενός ενισχυμένου 
ΝΑΤΟ, προκειμένου να είναι σε θέση να 
συμβάλλει σε αποτελεσματικότερες, 
αναπτύξιμες, διεπιχειρησιακές και 
βιώσιμες στρατιωτικές ικανότητες και 
δυνάμεις, ώστε να αναπτυχθεί ως ένας 
ισχυρός και σίγουρος διεθνής παράγοντας 
ικανός να διατηρεί την ειρήνη·

γ) η ΕΕ, και ιδίως τα κράτη μέλη της, 
θα πρέπει να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις 
τους για συλλογική άμυνα που έχουν 
ανάβει ως μέλη του ΝΑΤΟ· υπενθυμίζει 
ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν 
κοινές προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας, έχουν κοινά αμυντικά 
συμφέροντα και κινούνται στο ίδιο, 
διαρκώς απαιτητικότερο περιβάλλον 
ασφάλειας και ότι, κατά συνέπεια, είναι 
απαραίτητη μια ισχυρή διατλαντική 
εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας 
μέσω του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα η ΕΕ 
χαράζει πορεία προς μια πιο ανθεκτική 
και αυτόνομη αμυντική πολιτική· τα 
κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αυξήσουν 
τις αμυντικές τους ικανότητες στο 
πλαίσιο μιας ενισχυμένης ΕΕ και ενός 
ενισχυμένου ΝΑΤΟ, προκειμένου να είναι 
σε θέση να συμβάλλουν σε 
αποτελεσματικότερες, αναπτύξιμες, 
διεπιχειρησιακές και βιώσιμες 
στρατιωτικές ικανότητες και δυνάμεις, 
ώστε η Ευρώπη να αναπτυχθεί ως ένας 
ισχυρός και σίγουρος διεθνής παράγοντας 
ικανός να διατηρεί την ειρήνη·

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/12

Τροπολογία 12
Anna Fotyga
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
(2021/2042(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

 γ α) η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει 
την πλέον πρόσφατη εθνική στρατηγική 
ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η 
οποία αναγνωρίζει επίσημα τον 
αντιδυτικό προσανατολισμό της ρωσικής 
εξωτερικής πολιτικής και υπογραμμίζει 
τη θεμελιώδη και συστημική 
ασυμβατότητα των κοινωνικοπολιτικών 
συστημάτων της Ρωσίας και της Δύσης·

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/13

Τροπολογία 13
Anna Fotyga
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
(2021/2042(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

δ) η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών 
πληροφοριών των κρατών μελών της, 
προκειμένου να αποτρέπει 
αποτελεσματικότερα τις ρωσικές ειδικές 
υπηρεσίες από τη διεξαγωγή των 
επιχειρήσεών τους στο έδαφος της ΕΕ, και 
να συνεργαστεί περαιτέρω με τους 
στρατηγικούς εταίρους της σε νέα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της υποστηριζόμενης 
από το Κρεμλίνο τρομοκρατίας· επιπλέον, 
η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει σε έργα για 
την ενίσχυση της ασφάλειάς της και των 
κοινών ικανοτήτων της στον στρατιωτικό 
τομέα, στην αντικατασκοπεία, στην 
αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών και στην 
ενέργεια·

δ) η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών 
πληροφοριών των κρατών μελών της, 
προκειμένου να αποκαλύπτει, να 
καταλογίζει την ευθύνη και να 
αποδυναμώνει συστηματικά τις ρωσικές 
εχθρικές ενέργειες, ιδίως ώστε να 
αποτρέπει αποτελεσματικότερα τις 
ρωσικές ειδικές υπηρεσίες από τη 
διεξαγωγή των επιχειρήσεών τους στο 
έδαφος της ΕΕ, και να συνεργαστεί 
περαιτέρω με τους στρατηγικούς εταίρους 
της σε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
υποστηριζόμενης από το Κρεμλίνο 
τρομοκρατίας· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να 
επενδύσει σε έργα για την ενίσχυση της 
ασφάλειάς της και των κοινών ικανοτήτων 
της στον στρατιωτικό τομέα, στην 
αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών και στην 
ενέργεια, καθώς και στον συντονισμό των 
αντικατασκοπευτικών προσπαθειών των 
κρατών μελών·

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/14

Τροπολογία 14
Anna Fotyga
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
(2021/2042(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

στ) η ΕΕ πρέπει επίσης να προχωρήσει 
στον πλήρη συγχρονισμό των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας όλων των κρατών 
μελών με το σύγχρονο δίκτυο της 
ηπειρωτικής Ευρώπης ως την καλύτερη 
μακροπρόθεσμη απάντηση στο πρόβλημα 
της στρατηγικής ενεργειακής εξάρτησης 
της Ευρώπης από τη Ρωσία, και θα πρέπει 
επίσης να αντιταχθεί σε κάθε νέα επέκταση 
του ρωσικού τομέα πυρηνικής ενέργειας 
προς την ΕΕ όπως επίσης να λάβει μέτρα 
για να αποφευχθεί η πώληση στην αγορά 
της ΕΕ, ηλεκτρικής ενέργειας από τον 
πυρηνικό σταθμό Astravets που έχει 
κατασκευαστεί από την Rosatom·

στ) η ΕΕ πρέπει επίσης να προχωρήσει 
στον πλήρη συγχρονισμό των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας όλων των κρατών 
μελών με το σύγχρονο δίκτυο της 
ηπειρωτικής Ευρώπης ως την καλύτερη 
μακροπρόθεσμη απάντηση στο πρόβλημα 
της στρατηγικής ενεργειακής εξάρτησης 
της Ευρώπης από τη Ρωσία, και θα πρέπει 
επίσης να αντιταχθεί σε κάθε νέα επέκταση 
του ρωσικού τομέα πυρηνικής ενέργειας 
προς την ΕΕ όπως επίσης να λάβει μέτρα 
για να αποφευχθεί η πώληση στην αγορά 
της ΕΕ, ηλεκτρικής ενέργειας από τον 
πυρηνικό σταθμό Astravets που έχει 
κατασκευαστεί από την Rosatom, ή από 
άλλα μελλοντικά έργα, όπως ο πυρηνικός 
σταθμός της Βαλτικής (Baltiyskaya 
NPP)·

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/15

Τροπολογία 15
Anna Fotyga
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
(2021/2042(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

θ) η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να 
υποστηρίζει την ανεξαρτησία, την 
κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα 
των χωρών της ανατολικής εταιρικής 
σχέσης εντός των διεθνώς 
αναγνωρισμένων συνόρων τους και να 
καταδικάζει την άμεση και έμμεση 
εμπλοκή της Ρωσίας σε ένοπλες 
συγκρούσεις και τη συγκέντρωση 
στρατιωτικών δυνάμεων εντός των 
συνόρων ή στα σύνορά της με την περιοχή 
της ανατολικής εταιρικής σχέσης, την 
παράνομη κατοχή και προσάρτηση της 
Κριμαίας και την de facto κατοχή 
ορισμένων τμημάτων των περιοχών του 
Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, καθώς και 
τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου που 
διαπράττονται σε εδάφη που έχει 
καταλάβει ή προσαρτήσει· η ΕΕ θα πρέπει 
να καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να 
γίνει λόγος για επιστροφή στις «συνήθεις 
πρακτικές» έως ότου η Ρωσία σταματήσει 
την επιθετική πολιτική της και τον 
υβριδικό πόλεμο κατά της ΕΕ, των κρατών 
μελών της και των χωρών της ανατολικής 
εταιρικής σχέσης, και αποκατασταθεί η 
εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας, της 
Μολδαβίας και της Ουκρανίας εντός των 
διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων τους· 
για τούτο, η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει 
ότι οι κυρώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ 

θ) η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να 
υποστηρίζει την ανεξαρτησία, την 
κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα 
των χωρών της ανατολικής εταιρικής 
σχέσης εντός των διεθνώς 
αναγνωρισμένων συνόρων τους και να 
καταδικάζει την άμεση και έμμεση 
εμπλοκή της Ρωσίας σε ένοπλες 
συγκρούσεις και τη συγκέντρωση 
στρατιωτικών δυνάμεων εντός των 
συνόρων ή στα σύνορά της με την περιοχή 
της ανατολικής εταιρικής σχέσης, την 
παράνομη κατοχή και προσάρτηση της 
Κριμαίας και την de facto κατοχή 
ορισμένων τμημάτων των περιοχών του 
Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, καθώς και 
τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου που 
διαπράττονται σε εδάφη που έχει 
καταλάβει ή προσαρτήσει, όπως για 
παράδειγμα οι πρόσφατες συλλήψεις του 
πρώτου αντιπροέδρου της Mejlis των 
Τατάρων της Κριμαίας, Nariman Celâl, 
και τεσσάρων άλλων ηγετών των 
Τατάρων της Κριμαίας: Aziz και Asan 
Akhtemov, Shevket Useinov και Eldar 
Odamanov· η ΕΕ θα πρέπει να καταστήσει 
σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος για 
επιστροφή στις «συνήθεις πρακτικές» έως 
ότου η Ρωσία σταματήσει την επιθετική 
πολιτική της και τον υβριδικό πόλεμο κατά 
της ΕΕ, των κρατών μελών της και των 



AM\1238501EL.docx PE696.013v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

έως ότου η Ρωσία εκπληρώσει τις 
αντίστοιχες προϋποθέσεις για την άρση 
τους·

χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, 
και αποκατασταθεί η εδαφική ακεραιότητα 
της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της 
Ουκρανίας εντός των διεθνώς 
αναγνωρισμένων συνόρων τους· για τούτο, 
η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι 
κυρώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως 
ότου η Ρωσία εκπληρώσει τις αντίστοιχες 
προϋποθέσεις για την άρση τους και θα 
πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο 
παράτασής τους για περίοδο ενός έτους, 
αντί για έξι μήνες όπως συμβαίνει επί του 
παρόντος·

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/16

Τροπολογία 16
Anna Fotyga
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
(2021/2042(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

 θ α) η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει 
περαιτέρω στην ανάπτυξη της μορφής 
διαβούλευσης και συντονισμού της 
Διεθνούς Πλατφόρμας για την Κριμαία, 
με στόχο τον ειρηνικό τερματισμό της 
προσωρινής κατοχής από τη Ρωσική 
Ομοσπονδία της Αυτόνομης 
Δημοκρατίας της Κριμαίας και της 
Σεβαστούπολης και την αποκατάσταση 
του ελέγχου της Ουκρανίας επί της 
επικράτειας, με πλήρη σεβασμό του 
διεθνούς δικαίου·

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/17

Τροπολογία 17
Anna Fotyga
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
(2021/2042(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

ι) η ΕΕ πρέπει να αναγνωρίσει τις 
ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των γειτονικών της 
χωρών και να απορρίψει την πολιτική 
σφαίρας επιρροής της Ρωσίας· επιπλέον, η 
ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι φέρει 
στρατηγική ευθύνη για τη σταθερότητα και 
την ανάπτυξη στις γειτονικές της χώρες, 
ιδίως στην περιοχή της ανατολικής 
εταιρικής σχέσης, και να συνεχίσει να 
ζητεί από τη Ρωσία να συμμετάσχει 
εποικοδομητικά στη διαδικασία της 
Νορμανδίας και να εφαρμόσει τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της, ιδίως στο πλαίσιο των 
συμφωνιών του Μινσκ και της Σύμβασης 
τoυ ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας· η 
ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να 
δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων μέσω 
των κρατών μελών που συμμετέχουν στο 
Σχήμα της Νορμανδίας, για την πλήρη 
εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ, και 
να διερευνά δυνατότητες διατλαντικής 
συνεργασίας στο θέμα· η ΕΕ θα πρέπει 
επίσης να διευρύνει το πεδίο των 
κυρώσεων της ώστε να καλύπτει την 
«πολιτική διαβατηρίου» και την οργάνωση 
παράνομων εκλογών στην Κριμαία, και να 
αυξήσει το τίμημα που καταβάλλει η 
Ρωσία για την παρεμπόδιση της εφαρμογής 
των συμφωνιών του Μινσκ και των 
συνομιλιών του Σχήματος της Νορμανδίας· 
η ΕΕ θα πρέπει να συντονίσει τα μέτρα 
αυτά με τις ΗΠΑ προκειμένου να 

ι) η ΕΕ πρέπει να αναγνωρίσει τις 
ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των γειτονικών της 
χωρών και να απορρίψει την πολιτική 
σφαίρας επιρροής της Ρωσίας· επιπλέον, η 
ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι φέρει 
στρατηγική ευθύνη για τη σταθερότητα και 
την ανάπτυξη στις γειτονικές της χώρες, 
ιδίως στην περιοχή της ανατολικής 
εταιρικής σχέσης, και να συνεχίσει να 
ζητεί από τη Ρωσία να συμμετάσχει 
εποικοδομητικά στη διαδικασία της 
Νορμανδίας και να εφαρμόσει τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της, ιδίως στο πλαίσιο των 
συμφωνιών του Μινσκ και της Σύμβασης 
τoυ ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας· η 
ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να 
δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων μέσω 
των κρατών μελών που συμμετέχουν στο 
Σχήμα της Νορμανδίας, για την πλήρη 
εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ, και 
να διερευνά δυνατότητες διατλαντικής 
συνεργασίας στο θέμα· η ΕΕ θα πρέπει 
επίσης να διευρύνει το πεδίο των 
κυρώσεων της ώστε να καλύπτει την 
«πολιτική διαβατηρίου» και την οργάνωση 
παράνομων εκλογών στην Κριμαία, και να 
αυξήσει το τίμημα που καταβάλλει η 
Ρωσία για την παρεμπόδιση της εφαρμογής 
των συμφωνιών του Μινσκ και των 
συνομιλιών του Σχήματος της Νορμανδίας· 
η ΕΕ θα πρέπει να συντονίσει τα μέτρα 
αυτά με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, 
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επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής τους ή να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους·

τον Καναδά, την Ιαπωνία και άλλους 
εταίρους προκειμένου να επεκταθεί το 
πεδίο εφαρμογής τους ή να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους·

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/18

Τροπολογία 18
Anna Fotyga
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
(2021/2042(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

 ια α) η ΕΕ πρέπει να ασκήσει πίεση στη 
Ρωσική Ομοσπονδία για να εκπληρώσει 
άνευ όρων όλες τις διατάξεις της 
συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που 
επετεύχθη με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ 
στις 12 Αυγούστου 2008, ιδίως τη 
δέσμευση να αποσύρει όλες τις 
στρατιωτικές δυνάμεις της από τα 
κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας·
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8.9.2021 A9-0259/19

Τροπολογία 19
Anna Fotyga
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
(2021/2042(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

ια) επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να λάβει 
αποφασιστικά μέτρα για να αποτρέψει την 
παράκαμψη των υφιστάμενων κυρώσεων 
της ΕΕ από τη Ρωσία· για τον σκοπό αυτό, 
η ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσει και να 
επικαιροποιήσει τους ισχύοντες 
κανονισμούς της ώστε να καλυφθούν τα 
πολλαπλά κενά, προκειμένου να 
καταστούν αποτελεσματικότερες οι 
κυρώσεις και να υποχρεωθεί η Ρωσία να 
καταβάλει πραγματικά υψηλότερο τίμημα 
για τις υβριδικές επιθετικές ενέργειές της·

ια) επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να λάβει 
αποφασιστικά μέτρα για να αποτρέψει την 
παράκαμψη των υφιστάμενων κυρώσεων 
της ΕΕ από τη Ρωσία· για τον σκοπό αυτό, 
η ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσει και να 
επικαιροποιήσει τους ισχύοντες 
κανονισμούς της ώστε να καλυφθούν τα 
πολλαπλά κενά, συμπεριλαμβανομένων 
της απαγόρευσης της πώλησης, 
προμήθειας, μεταφοράς ή εξαγωγής 
αγαθών και τεχνολογιών σε 
περισσότερους τομείς από αυτούς που 
ορίζονται στην απόφαση 
2014/933/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2014, καθώς και της 
απαγόρευσης των εξαγωγών των οποίων 
ο τελικός χρήστης είναι οντότητα στην 
κατεχόμενη Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη, 
ή οι οποίες προορίζονται για χρήση εκεί, 
προκειμένου να καταστούν 
αποτελεσματικότερες οι κυρώσεις και να 
υποχρεωθεί η Ρωσία να καταβάλει 
πραγματικά υψηλότερο τίμημα για τις 
υβριδικές επιθετικές ενέργειές της·
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8.9.2021 A9-0259/20

Τροπολογία 20
Anna Fotyga
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
(2021/2042(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

ιγ) η αλληλεγγύη της ΕΕ προς τις 
χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης στην ΕΕ ως αξιόπιστου 
εταίρου σε θέματα ασφάλειας, για 
παράδειγμα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων· 
η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η 
διάσταση της ασφάλειας των χωρών της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης 
αντικατοπτρίζεται επίσης δεόντως στη 
στρατηγική πυξίδα της ΕΕ και θα πρέπει 
επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δρομολόγησης μιας σειράς συμφώνων 
ασφάλειας – πλαισίων για την αύξηση των 
επενδύσεων και της παροχής βοήθειας 
στον τομέα της ασφάλειας, του στρατού, 
των υπηρεσιών πληροφοριών και της 
κυβερνοσυνεργασίας – με επιλεγμένες 
χώρες στη γειτονία της ΕΕ, όπως η 
Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά 
τους· η ΕΕ δεν θα πρέπει να βλέπει τον 
συντονισμό της ασφάλειας με τις χώρες 
αυτές μόνο μέσα από το πρίσμα της 
διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, αλλά θα πρέπει να 
επιδεικνύει φιλοδοξία κατά την επιτόπια 
αξιολόγηση των προκλήσεων στον τομέα 
της ασφάλειας και, σε συντονισμό με 
διεθνείς εταίρους, να εξετάσει το 
ενδεχόμενο παροχής αμυντικού 
εξοπλισμού στις φιλικές χώρες της 

ιγ) η αλληλεγγύη της ΕΕ προς τις 
χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης στην ΕΕ ως αξιόπιστου 
εταίρου σε θέματα ασφάλειας, για 
παράδειγμα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων· 
η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η 
διάσταση της ασφάλειας των χωρών της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης 
αντικατοπτρίζεται επίσης δεόντως στη 
στρατηγική πυξίδα της ΕΕ και θα πρέπει 
επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δρομολόγησης μιας σειράς συμφώνων 
ασφάλειας – πλαισίων για την αύξηση των 
επενδύσεων και της παροχής βοήθειας 
στον τομέα της ασφάλειας, του στρατού, 
των υπηρεσιών πληροφοριών και της 
κυβερνοσυνεργασίας – με επιλεγμένες 
χώρες στη γειτονία της ΕΕ, όπως η 
Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία, 
καθώς και με εταίρους στα Δυτικά 
Βαλκάνια, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ανθεκτικότητά τους· η ΕΕ δεν θα πρέπει να 
βλέπει τον συντονισμό της ασφάλειας με 
τις χώρες αυτές μόνο μέσα από το πρίσμα 
της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, αλλά θα πρέπει 
να επιδεικνύει φιλοδοξία κατά την 
επιτόπια αξιολόγηση των προκλήσεων 
στον τομέα της ασφάλειας και, σε 
συντονισμό με διεθνείς εταίρους, να 
εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής 
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ανατολικής εταιρικής σχέσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ· η ΕΕ θα 
πρέπει επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία 
με φιλικές χώρες της ανατολικής εταιρικής 
σχέσης μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Άμυνας και σε τομείς όπως η 
πληροφοριακή ανθεκτικότητα και η 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και η 
ανταλλαγή πληροφοριών, και να εντείνει 
τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις·

αμυντικού εξοπλισμού στις φιλικές χώρες 
της ανατολικής εταιρικής σχέσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη του 
ΟΗΕ· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ενισχύσει 
τη συνεργασία με φιλικές χώρες της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης μέσω του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και σε 
τομείς όπως η πληροφοριακή 
ανθεκτικότητα και η ανθεκτικότητα στον 
κυβερνοχώρο και η ανταλλαγή 
πληροφοριών, και να εντείνει τις κοινές 
στρατιωτικές ασκήσεις, καθώς και να 
επενδύσει στην ειρήνη και την ασφάλεια 
των εταίρων μας μέσω του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού για την ειρήνη και των 
πλήρως ολοκληρωμένων αποστολών στο 
πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας 
και Άμυνας (ΚΠΑΑ)·
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