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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία
(2014/2965(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουκρανία, και ιδίως τα 
ψηφίσματά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην 
Ουκρανία1, της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία2, της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πίεση της Ρωσίας στις χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και ειδικότερα την αποσταθεροποίηση της ανατολικής 
Ουκρανίας3, της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία4 και της 
18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στις 
σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας5,

–  έχοντας υπόψη την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας στις 27 Ιουνίου 
2014, η οποία περιλαμβάνει μια εκτενή και ολοκληρωμένη συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών (DCFTA), και την ταυτόχρονη κύρωσή της από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το ουκρανικό Κοινοβούλιο (Verhovna Rada) στις 16 Σεπτεμβρίου 
2014,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων της 3ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την Ουκρανία και τα 
συμπεράσματα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 17ης 
Μαρτίου 2014, της 14ης Απριλίου 2014, της 12ης Μαΐου 2014, της 23ης Ιουνίου 2014, 
της 15ης Αυγούστου 2014 και της 17ης Νοεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για την Ουκρανία 
στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2014 και της 27ης 
Μαΐου 2014,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ουκρανία της 
21ης Μαρτίου 2014, της 27ης Ιουνίου 2014, της 16ης Ιουλίου 2014, της 30ής 
Αυγούστου 2014 και της 18ης Δεκεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πλατεία Maidan του Κιέβου, στις 30 Νοεμβρίου 2014, 
πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση που ονομάστηκε «Η Νύχτα της Μνήμης» για την 
επέτειο της βίαιης διάλυσης από τις μονάδες αντιμετώπισης ταραχών (Berkut ) της 
διαδήλωσης φοιτητών που υποστήριζαν την ολοκλήρωση της σύνδεσης της Ουκρανίας 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτιθέμενοι στην απόφαση της τότε κυβέρνησης να μην 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0170.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0248.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0457.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0009.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0025.
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υπογράψει τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η 
διαδήλωση των φοιτητών αποτέλεσε το έναυσμα για την ευρεία κινητοποίηση της 
ουκρανικής κοινωνίας υπέρ ριζικών και ριζοσπαστικών δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων 
που οδήγησαν στην πτώση του προέδρου Yanukovich,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόωρες γενικές εκλογές που έλαβαν χώρα στις 26 
Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκαν σε ειρηνικό και ομαλό κλίμα παρά τη 
συνεχιζόμενη σύγκρουση στις ανατολικές περιφέρειες και την προσάρτηση της 
Κριμαίας από τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% τα 
μέλη του νέου ουκρανικού Κοινοβουλίου (Verhovna Rada) εξελέγησαν για πρώτη φορά 
και τα περισσότερα εξ αυτών εκφράζουν άμεσα το κίνημα EuroMaidan· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το νέο κοινοβούλιο και η κυβέρνηση πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις που 
ανταποκρίνονται στις ελπίδες του ουκρανικού λαού που διαδήλωσε ειρηνικά για μήνες, 
αντιστεκόμενος στην πίεση και τη βίαιη καταστολή που χαρακτήριζαν το προηγούμενο 
καθεστώς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2014 το ουκρανικό Κοινοβούλιο ψήφισε 
υπέρ του σχηματισμού νέας κυβέρνησης με την υποστήριξη συνασπισμού πέντε 
πολιτικών κομμάτων, ο οποίος ονομάζεται «Ευρωπαϊκή Ουκρανία»,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία για εκεχειρία στην ανατολική Ουκρανία που 
επετεύχθη στις 5 Σεπτεμβρίου 2014 στο Μινσκ από την τριμερή ομάδα επαφής, και την 
οποία ακολούθησε το μνημόνιο της 19ης Σεπτεμβρίου για την εφαρμογή του 
ειρηνευτικού σχεδίου 12 σημείων, έχει παραβιαστεί επανειλημμένα, κυρίως από 
φιλορωσικές πολιτοφυλακές, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται η κρίση σε σύγκρουση 
χαμηλότερης έντασης που ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σταδιακά σε κατάσταση 
παγωμένης σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 9 Δεκεμβρίου 2014, χάρη 
στην πρωτοβουλία του προέδρου Poroshenko που απηύθηνε έκκληση για «καθεστώς 
ησυχίας», η συχνότητα των παραβιάσεων έχει μειωθεί δραματικά· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα βασικά σημεία του μνημονίου δεν έχουν υλοποιηθεί όσον αφορά, ιδίως, την 
οριοθέτηση της γραμμής επαφής, την απόσυρση βαρέων όπλων σε ζώνη 15 
χιλιομέτρων από αμφότερες τις πλευρές και τον έλεγχο των ουκρανορωσικών συνόρων 
από την ειδική αποστολή παρακολούθησης του ΟΑΣΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
πρόσφατος νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ των μερών που πραγματοποιήθηκε στο 
Μινσκ στις 24 Δεκεμβρίου 2014 δεν είχε συγκεκριμένα αποτελέσματα, εκτός από 
ανταλλαγή και άλλων ομήρων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει ενισχύσει τη στρατιωτική και υλικοτεχνική 
υποστήριξη των αυτονομιστικών πολιτοφυλακών μέσω σταθερής ροής όπλων, 
πυρομαχικών, τεθωρακισμένων οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και μισθοφόρων και 
στρατιωτών χωρίς διακριτικά, παρά τις εκκλήσεις της ΕΕ να καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την αποκλιμάκωση της κατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 
αρχή της κρίσης η Ρωσική Ομοσπονδία συγκεντρώνει στρατεύματα και στρατιωτικό 
υλικό στην περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
αξιόπιστες πηγές, υπάρχουν 6.000 έως 8.000 ρώσοι στρατιώτες τοποθετημένοι στο 
έδαφος της Ουκρανίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους 
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κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων 1.300 που σκοτώθηκαν 
μετά την υπογραφή της συμφωνίας για εκεχειρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
στην περιοχή των συγκρούσεων είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική τόσο από ανθρωπιστική 
όσο και από υγειονομική άποψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από ένα εκατομμύριο 
άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη ζώνη των συγκρούσεων αναζητώντας καταφύγιο στη 
Ρωσική Ομοσπονδία ή σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας που δεν επηρεάζονται από τις 
εχθροπραξίες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Οκτωβρίου 2014 η ΕΕ κατόρθωσε να πετύχει 
συμφωνία επί χειμερινής δέσμης μέτρων για την παροχή αερίου από τη Ρωσία στην 
Ουκρανία μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη 
συμφωνία αυτή, η Ουκρανία αντιμετωπίζει τώρα σοβαρές ελλείψεις ενέργειας με 
καθημερινές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε ορισμένες περιοχές και σχολεία που 
παραμένουν κλειστά λόγω του κρύου·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν από 
τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από τη 
Διεθνή Αμνηστία, και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορηθεί για παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για εγκλήματα όπως απαγωγές, βασανισμούς, 
εξωδικαστικές εκτελέσεις, χρήση βαρέων όπλων κατά πυκνοκατοικημένων αστικών 
περιοχών και χρήση βομβών διασποράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουκρανικές αρχές 
έχουν τη δυνατότητα και το καθήκον να διερευνήσουν και να ασκήσουν διώξεις για τις 
εν λόγω παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι όμως στις περιοχές που 
ελέγχονται από μονάδες πολιτοφυλακής με στήριξη από τη Ρωσία και στις οποίες δεν 
υπάρχει δικαιοσύνη και κράτος δικαίου·· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Δεκεμβρίου 2014 ήταν η 20ή επέτειος της υπογραφής 
του Μνημονίου της Βουδαπέστης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία έχει τηρήσει 
όλες τις διατάξεις και έχει λάβει προορατικές θέσεις στα ζητήματα του πυρηνικού 
αφοπλισμού και της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, σε αντίθεση με τη Ρωσική 
Ομοσπονδία που έχει παραβεί τις δεσμεύσεις της καταλαμβάνοντας τμήμα της 
επικράτειας της Ουκρανίας (Κριμαία και Σεβαστούπολη) και εξαπολύοντας ένοπλη 
επίθεση στην ανατολική Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι έτσι έχει δημιουργηθεί ένα 
επικίνδυνο προηγούμενο, καθώς ένα κράτος που είχε εγγυηθεί την ασφάλεια της 
Ουκρανίας αντιδρά στην άρνησή της να διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο παραβιάζοντας 
απροκάλυπτα την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας καθώς και, εν 
γένει, την ιδέα της προώθησης του πυρηνικού αφοπλισμού και της μη διάδοσης των 
πυρηνικών όπλων σε παγκόσμιο επίπεδο βάσει του διεθνούς δικαίου και πολυμερών 
συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αρνείται να εφαρμόσει τη 
Συνθήκη επί των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη (CFE)·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της νέας δέσμης κυρώσεων της ΕΕ κατά της 
Ρωσίας, που τέθηκε σε ισχύ στις 12 Σεπτεμβρίου 2014, με στόχο τον περαιτέρω 
περιορισμό της πρόσβασης ρωσικών τραπεζών, εταιρειών ενέργειας και αμυντικού 
υλικού στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ, οι πρέσβεις της ΕΕ ενέκριναν, κατά τη συνεδρίασή 
τους στις Βρυξέλλες στις 27 Νοεμβρίου 2014, επιπλέον κυρώσεις κατά των 
αυτονομιστών που δρουν στην ανατολική Ουκρανία και, επίσης, επέβαλαν την 
απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων και το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων σε άλλα 
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13 άτομα, ενώ πάγωσαν και τα περιουσιακά στοιχεία πέντε επιπλέον εταιρειών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΑΣΕ, τουλάχιστον 170 
δημοσιογράφοι έχουν δεχθεί επίθεση και άλλοι επτά έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία 
από τον Νοέμβριο του 2013, ενώ έχουν αναφερθεί 80 περιστατικά απαγωγής και 
σύλληψης εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, δύο εκ των οποίων βρίσκονται ακόμη 
υπό κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν λάβει χώρα πράξεις βανδαλισμού με 
στόχο 30 γραφεία σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε 
τηλεοπτικά κανάλια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουκρανή οπλίτης Nadya Savchenko, ο 
σκηνοθέτης Sentzow και αρκετοί άλλοι ουκρανοί πολίτες κρατούνται ακόμη ως 
πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Δείκτη Αντίληψης για τη Διαφθορά για το 
2014, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από τη Διεθνή Διαφάνεια, η Ουκρανία εξακολουθεί 
να συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα 
διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αυτή την οργάνωση, οι νόμοι για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς που ψηφίστηκαν πρόσφατα έχουν απλώς θέσει τη βάση 
για αλλαγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάταξη της Ουκρανίας στον εν λόγω δείκτη 
αποδεικνύει για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά η διαφθορά

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρωσικό εμπάργκο εισαγωγών για ευρύ φάσμα γεωργικών 
προϊόντων από την ΕΕ και άλλες χώρες, το οποίο επιβλήθηκε από τον ρώσο 
πρωθυπουργό στις 6 Αυγούστου 2014, έχει σημαντικές επιπτώσεις σε μια σειρά από 
γεωργικούς κλάδους και σε χώρες που πραγματοποιούν εξαγωγές γεωργικών προϊόντων 
προς τη Ρωσία·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Ιουνίου 2014 το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων 
επιβεβαίωσε την ανάλυση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία πληροί 
όλα τα κριτήρια αξιολόγησης στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου του σχεδίου δράσης για 
την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων και έχει περάσει πλέον στο δεύτερο 
στάδιο της διαδικασίας ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων· 

1. χαιρετίζει τη θετική αποτίμηση των γενικών εκλογών της 26ης Οκτωβρίου 2014, 
παρόλο που σημειώθηκαν ορισμένα διαδικαστικά προβλήματα, και την επακόλουθη 
σύσταση του νέου ουκρανικού κοινοβουλίου· εν προκειμένω, αναμένει από τη νέα 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους υλοποιώντας τις 
απαραίτητες πολιτικές, διοικητικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην πορεία προς 
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, σύμφωνα με τις προσδοκίες του κινήματος EuroMaidan·

2. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
προκειμένου να βοηθήσουν την Ουκρανία να εγκρίνει και, κυρίως, να υλοποιήσει αυτές 
τις μεταρρυθμίσεις με στόχο να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την πλήρη 
εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την 
υλοποίηση της συμβουλευτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUAM) που έχει 
στόχο την αποτελεσματική μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας 
στην Ουκρανία, σε συνέχεια της δημιουργίας της ομάδας στήριξης που παρέχει ένα 
σημείο αναφοράς, δομή, επισκόπηση και καθοδήγηση για το έργο της Επιτροπής όσον 
αφορά τη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ βοηθάει επίσης στην κινητοποίηση 
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εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών και στην περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού 
με άλλους δωρητές και με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

3. παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη το αίτημα των ουκρανικών αρχών 
για τρίτο πρόγραμμα μακροοικονομικής συνδρομής που περιλαμβάνει το ποσό της 
ενίσχυσης και τον καθορισμό προϋποθέσεων στον τομέα της κρατικής πολιτικής μετά 
τη χορήγηση της δεύτερης δόσης στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος· τονίζει ότι 
οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση της ΕΕ πρέπει να υπόκειται σε αυστηρές 
προϋποθέσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς· 

4. εκφράζει την ανησυχία του για την απόφαση της νέας κυβέρνησης να συστήσει 
Υπουργείο Πολιτικής Πληροφόρησης και ζητεί μια ανοικτή και διαφανή συζήτηση με 
σκοπό τη διασαφήνιση των λόγων και, τελικά, την έγκριση μέτρων κατάλληλων και 
αποτελεσματικών για την αντιμετώπιση της ενισχυόμενης ρωσικής προπαγάνδας· 
θεωρεί ότι ποτέ δεν μπορεί να νικηθεί η προπαγάνδα με προπαγάνδα, αλλά ότι η 
Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως μεταρρύθμιση του τομέα των μέσων ενημέρωσης με 
στόχο τη θέσπιση ενός δημόσιου, αλλά όχι ελεγχόμενου από το κράτος, συστήματος 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και διαφανή έλεγχο των ιδιωτικών μέσων 
ενημέρωσης· προειδοποιεί για τον κίνδυνο κρατικής λογοκρισίας στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης· 

5. καταδικάζει απερίφραστα τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας, που 
διαπράττονται ως επί το πλείστον από αυτονομιστικές πολιτοφυλακές τις οποίες 
στηρίζει η Ρωσία, και καλεί όλες τις πλευρές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την πλήρη και καλή τη πίστει εφαρμογή της συμφωνίας για εκεχειρία με στόχο τη 
δημιουργία προϋποθέσεων για το ξεκίνημα μιας πραγματικής ειρηνευτικής διαδικασίας 
και ενός εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς· καλεί, επιπλέον, όλα τα μέρη να 
συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλα τα εκκρεμή 
ζητήματα, ιδίως όσον αφορά το καθεστώς των περιφερειών του Λουγκάνσκ και του 
Ντονέτσκ ή μέρους αυτών στο πλαίσιο ενός ενιαίου ουκρανικού κράτους·

6. καταδικάζει τη διεξαγωγή παράνομων και αθέμιτων «προεδρικών και βουλευτικών 
εκλογών» στη «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ» και στη «Λαϊκή Δημοκρατία του 
Λουγκάνσκ» στις 2 Νοεμβρίου 2014, καθώς και το γεγονός ότι η Ρωσία «σεβάστηκε» 
το αποτέλεσμά τους υπονομεύοντας έτσι τις ρυθμίσεις του Μινσκ·

7. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική 
ακεραιότητα της Ουκρανίας, και τονίζει ότι μόνο μια ουσιαστική πολιτική επίλυση της 
κρίσης μπορεί να προετοιμάσει το έδαφος για την πλήρη συμφιλίωση μεταξύ των 
μερών και να ενισχύσει την ενότητα της χώρας·

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ειδική αποστολή παρακολούθησης του 
ΟΑΣΕ εξακολουθεί να είναι υποστελεχωμένη και, κατά συνέπεια, μη αποδοτική· 
τονίζει ότι η αποστολή αυτή έχει καίριο ρόλο όσον αφορά την επίλυση της κρίσης στην 
Ουκρανία, δεδομένης της πείρας του ΟΑΣΕ στην αντιμετώπιση ένοπλων συγκρούσεων 
και κρίσεων, καθώς και επειδή τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία είναι 
μέλη του οργανισμού αυτού· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ύπατη Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση και 
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στήριξη της ειδικής αποστολής παρακολούθησης του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία, τόσο από 
άποψη προσωπικού όσο και από άποψη υλικοτεχνικής υποστήριξης και εξοπλισμού· 
επισημαίνει την ανάγκη αποστολής, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, παρατηρητών του 
ΟΑΣΕ σε όλα τα σημεία των ουκρανορωσικών συνόρων που βρίσκονται επί του 
παρόντος υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών·

9. παροτρύνει την Επιτροπή να ξεκινήσει προετοιμασίες για μια Διάσκεψη Δωρητών για 
το Ντονμπάς και εκφράζει την ικανοποίησή του, εν προκειμένω, για τη δυνατότητα 
χορήγησης 200 εκατομμυρίων EUR από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την 
ανοικοδόμηση της περιοχής· χαιρετίζει, επιπλέον, την απόφαση της ΕΕ να χορηγήσει 
55 εκατομμύρια EUR για τη χρηματοδότηση του νέου προγράμματος «Στήριξη της 
Περιφερειακής Πολιτικής της Ουκρανίας», το οποίο θα στηρίξει την εφαρμογή της 
Κρατικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη 2020 που εγκρίθηκε από την 
κυβέρνηση στις 6 Αυγούστου 2014 και θα εξασφαλίσει σταθερή και προβλέψιμη 
χρηματοδότηση για περιφέρειες και δήμους, καθώς και ενισχυμένη οικονομική 
αυτονομία των τοπικών αρχών, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα περιφερειών και 
βελτιωμένη εδαφική κοινωνικοοικονομική συνοχή·

10. καλεί τη Μόσχα να δώσει τέλος στην κλιμάκωση της κατάστασης σταματώντας αμέσως 
τη ροή όπλων, μισθοφόρων και στρατευμάτων για τη στήριξη των αυτονομιστικών 
πολιτοφυλακών και να σφραγίσει το -μήκους 400 χιλιομέτρων- τμήμα των συνόρων 
που δεν βρίσκεται επί του παρόντος υπό τον έλεγχο των ουκρανών συνοριοφυλάκων· 
τονίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο παραβίασε η Ρωσία τη Συμφωνία της Βουδαπέστης, η 
οποία θεωρήθηκε τη δεκαετία του 1990 σημαντικός παράγοντας συμβολής στον 
πυρηνικό αφοπλισμό και στη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων σε παγκόσμιο επίπεδο, 
θα έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην προθυμία των άλλων χωρών να 
προσχωρήσουν στη Συνθήκη περί Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT) και να 
τηρήσουν αυστηρά τις υποχρεώσεις του καθεστώτος της NPT ενόψει της προσεχούς 
διάσκεψης αναθεώρησης της NPT του 2015·

11. επισημαίνει την ευθύνη της Ρωσίας για την επιδεινούμενη κατάσταση σε σχέση με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στην παράνομα προσαρτημένη Κριμαία· εκφράζει τη βαθιά του 
ανησυχία, εν προκειμένω, για το γεγονός ότι 18.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την 
περιοχή, εκ των οποίων οι μισοί είναι Τάταροι της Κριμαίας· καλεί τις ρωσικές αρχές 
να δώσουν τέλος στην αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της χερσονήσου της Κριμαίας, 
και τάσσεται κατηγορηματικά κατά της πρόθεσης της Ρωσίας να αναπτύξει πυρηνικά 
όπλα σε αυτό το κατεχόμενο τμήμα της Ουκρανίας όπως ανακοίνωσε ο ρώσος 
υπουργός εξωτερικών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στη Ρωσία να ελευθερώσει 
άμεσα τους ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένης της Nadiya 
Savchenko η οποία πρόσφατα εξελέγη ερήμην μέλος του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας, 
και τον σκηνοθέτη Oleg Sentzow·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ένωσης Ευρωπαϊκών 
Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA) να αποκλείσει τους συλλόγους της Κριμαίας 
από τη συμμετοχή στις διοργανώσεις της Ρωσικής Ποδοσφαιρικής Ένωσης από την 1η 
Ιανουαρίου 2015, και να απαγορεύσει στη Ρωσική Ποδοσφαιρική Ένωση να οργανώσει 
ποδοσφαιρικούς αγώνες στο έδαφος της Κριμαίας χωρίς τη συγκατάθεση της UEFA και 
της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουκρανίας· θεωρεί ότι η Διεθνής Ποδοσφαιρική 
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Ομοσπονδία (FIFA) θα πρέπει να αναστείλει τις προετοιμασίες για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο του 2018 που πρόκειται να διεξαχθεί στη Ρωσία, όσο συνεχίζονται οι 
επιθέσεις κατά της Ουκρανίας·

13. ζητεί να εξακολουθήσει να υφίσταται το τρέχον καθεστώς επιβολής κυρώσεων και 
παροτρύνει την Επιτροπή να βρει τρόπους ενίσχυσης της αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών για την περίπτωση που συνεχιστεί η κρίση με τη Ρωσία· παροτρύνει 
τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ να αξιοποιήσουν πλήρως τα ισχυρά μη 
στρατιωτικά μέσα της ΕΕ για να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Ρωσία όσο η κρίση 
δεν δείχνει ουσιαστικά και μη αναστρέψιμα σημάδια βελτίωσης, ώστε η συμφωνία 
εκεχειρίας να μην οδηγήσει στη μετατροπή της ανατολικής Ουκρανίας σε άλλη μια 
περιοχή παγωμένης σύγκρουσης·

14. αποδοκιμάζει έντονα την κλοπή, από φιλορώσους παραστρατιωτικούς, 20 
θωρακισμένων οχημάτων που μετέφεραν μετρητά για κοινωνικές παροχές στο 
κατεχόμενο τμήμα του Ντονμπάς, αλλά εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του 
προέδρου Poroshenko να σταματήσει αυτές τις πληρωμές για τους ουκρανούς πολίτες, 
οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή κατάσταση εξαιτίας της σύγκρουσης· καλεί τις 
ουκρανικές αρχές να βρουν τρόπους να τους βοηθήσουν, αποκαθιστώντας τις παροχές 
για την καταβολή συντάξεων και ενίσχυσης·

15. ζητεί, επιπλέον, ενισχυμένη και αποτελεσματικότερη ανθρωπιστική βοήθεια για τα 
άτομα που έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά και 
τους ηλικιωμένους, καθώς και πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση της Διεθνούς 
Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στις περιοχές των συγκρούσεων· θεωρεί, εν 
προκειμένω, ότι η ασφαλής καταβολή των συντάξεων στις περιοχές του Ντονέτσκ και 
του Λουγκάνσκ θα μπορούσε να οργανωθεί με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού και 
του ΟΑΣΕ, ούτως ώστε τα χρήματα να καταλήξουν σε αυτούς που δικαιούνται τις εν 
λόγω συντάξεις ως πολίτες της Ουκρανίας·

16. διατυπώνει εκ νέου την άποψή του ότι η ανθρωπιστική βοήθεια στις περιοχές των 
συγκρούσεων θα πρέπει να παραδοθεί από διεθνείς οργανώσεις προκειμένου να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε πολιτική εκμετάλλευση και κατάχρηση της ενίσχυσης· 
παροτρύνει τη Ρωσία να σταματήσει τις αποκαλούμενες «λευκές εφοδιοπομπές» και να 
στηρίξει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό στην άμεση ανάληψη όλων των δραστηριοτήτων 
ανθρωπιστικής βοήθειας στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και στην περιοχή του 
Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ· πιστεύει ακράδαντα ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για 
την αποφυγή μιας ανθρωπιστικής καταστροφής·

17. χαιρετίζει την άρνηση της γαλλικής κυβέρνησης να παραδώσει το πρώτο 
ελικοπτεροφόρο κλάσης Μιστράλ στη Ρωσία· παροτρύνει τη γαλλική κυβέρνηση να 
ανακαλέσει οριστικά αυτή τη σύμβαση· παροτρύνει το Ηνωμένο Βασίλειο να 
ανακαλέσει αμέσως όλες τις ισχύουσες άδειες εξαγωγής όπλων στη Ρωσία, καθώς και 
τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν επίσημα το εμπάργκο όπλων της ΕΕ κατά της 
Ρωσίας, όχι μόνο με την απαγόρευση των μελλοντικών εξαγωγών, αλλά και με την 
ανάκληση όλων των ισχυουσών συμβάσεων και αδειών·

18. σημειώνει την παράδοση μη θανατηφόρου εξοπλισμού από ορισμένα κράτη μέλη της 
ΕΕ στις στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας· στηρίζει την εξαγωγή μη θανατηφόρου 
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εξοπλισμού, όπως προστατευτικών γιλέκων, εξοπλισμού επικοινωνίας, κινητών 
νοσοκομείων ή ιατρικών μέσων όπως τα κουτιά πρώτων βοηθειών, αλλά και τεχνικής 
βοήθειας (π.χ. πετρελαιοκινητήρες)· θεωρεί ότι η εξαγωγή τέτοιου είδους μη 
θανατηφόρου εξοπλισμού είναι θεμιτή και ηθικά δικαιολογημένη, καθώς στηρίζει το 
δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα·

19. εφιστά την προσοχή στις πρόσφατες εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας και του 
Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) σχετικά με 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές των συγκρούσεων, και 
εκφράζει τη σθεναρή καταδίκη του για τις απαγωγές, τους άγριους ξυλοδαρμούς, τα 
βασανιστήρια, τις δολοφονίες, τις εξωδικαστικές εκτελέσεις και άλλες σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που έχουν 
διαπραχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών κυρίως από ένοπλους 
αυτονομιστές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από κυβερνητικές δυνάμεις, εις βάρος 
ακτιβιστών, διαδηλωτών, δημοσιογράφων και πολλών άλλων πολιτών που δεν έχουν 
ενεργό ρόλο στη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την εσωτερική έρευνα που ξεκίνησαν οι ουκρανικές αρχές σχετικά με την 
εικαζόμενη χρήση βομβών διασποράς και αναμένει, εν προκειμένω, έγκαιρα και ακριβή 
πορίσματα· καλεί την κυβέρνηση της Ουκρανίας να ασκήσει πλήρη έλεγχο σε όλα τα 
τάγματα εθελοντών· καλεί την κυβέρνηση και τις αρχές της Ουκρανίας να συνεχίσουν 
τις έρευνες και να ασκήσουν διώξεις για όλα τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· 
εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι στις περιοχές τις οποίες ελέγχει μια νέα 
ομάδα πολεμάρχων δεν υφίσταται κράτος δικαίου και εφαρμόζεται ακόμη και η ποινή 
του θανάτου·

20. παροτρύνει τις ουκρανικές αρχές να ξεκινήσουν ανοικτό, διαφανή και χωρίς 
αποκλεισμούς διάλογο με όλες τις συνιστώσες της ουκρανικής κοινωνίας· τις καλεί, εν 
προκειμένω, να μην καθυστερήσουν τις απαραίτητες και πολυαναμενόμενες 
μεταρρυθμίσεις σε συνταγματικό, πολιτικό, διοικητικό και οικονομικό επίπεδο· θεωρεί 
ότι, ως προς αυτό, η συνταγματική αναθεώρηση στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης 
της διαδικασίας αποκέντρωσης, θα πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο ευρείας και 
διεξοδικής συζήτησης με τη συμμετοχή όλων των συνιστωσών της ουκρανικής 
κοινωνίας· πιστεύει ότι το πιο σημαντικό βήμα είναι να καταστούν τα δημόσια θεσμικά 
όργανα υπόλογα ενώπιον των πολιτών και των αναγκών τους· τονίζει ότι η εσωτερική 
αναδιοργάνωση των διαφόρων επιπέδων διοίκησης και διακυβέρνησης είναι το δεύτερο 
βήμα, και ότι το δίκτυο πρωτοβουλιών για τον έλεγχο του πολιτικού παρελθόντος στην 
Ουκρανία έχει διατυπώσει καλές προτάσεις τις οποίες θα πρέπει να λάβει σοβαρά 
υπόψη η κυβέρνηση στη μεταρρυθμιστική διαδικασία·

21. ζητεί την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει ότι καταπολέμηση αυτής της πρακτικής πρέπει 
να γίνει μια από τις βασικές προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης, και αναμένει 
συγκεκριμένα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις προσδοκίες των ανθρώπων που 
διαδήλωσαν στην πλατεία Maidan· 

22. τονίζει ότι η υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας στις 27 Ιουνίου 2014, 
συνιστά θεμελιώδες βήμα για την εμβάθυνση των σχέσεων των δυο μερών και για την 
ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωσης· επαναλαμβάνει 
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την άποψή του ότι η συμφωνία αυτή δεν συνιστά τον τελικό στόχο των σχέσεων της ΕΕ 
με την Ουκρανία· τονίζει επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, η Ουκρανία – 
όπως και κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος – έχει ευρωπαϊκή προοπτική και μπορεί να 
υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τηρεί τις αρχές της 
δημοκρατίας, σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 
δικαιώματα των μειονοτήτων και εγγυάται το κράτος δικαίου· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να επικυρώσουν τη Συμφωνία Σύνδεσης πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στη Ρίγα· 

23. επισημαίνει ότι μια ΣΣ ή ΣΒΣΕΣ με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνδέεται με την 
ένταξη στο ΝΑΤΟ· τονίζει, εν προκειμένω, ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι ένα ζήτημα 
που διχάζει έντονα τόσο την ουκρανική κοινωνία όσο και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη· 
σημειώνει ότι στις δεδομένες συνθήκες το ουκρανικό κοινοβούλιο έχει ψηφίσει υπέρ 
της κατάργησης του αδέσμευτου καθεστώτος της χώρας, αλλά εκφράζει ανησυχία για 
το γεγονός ότι όλες οι πρωτοβουλίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ θα ενίσχυαν τις εντάσεις 
στην ευρύτερη περιοχή·

24. εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση να ανασταλεί η προσωρινή εφαρμογή της 
ΣΒΣΕΣ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 εξαιτίας της απειλής της Ρωσίας για περαιτέρω 
διακοπή του διμερούς εμπορίου με την Ουκρανία· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κύρωσε τη Συμφωνία Σύνδεσης στις 26 Οκτωβρίου 2014 και ότι δεν θα 
πρέπει να αλλάξει λόγω απαίτησης της Ρωσίας, και καλεί την Επιτροπή να συζητήσει 
σχετικά με λύσεις για τις ανησυχίες της Ρωσίας, εντός του περιθωρίου που αφήνει η 
κυρωθείσα συμφωνία· εκφράζει τη λύπη του για την απειλή της Ρωσίας να επιβάλει 
νέες κυρώσεις στην Ουκρανία εάν προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με 
την ευθυγράμμιση προς το κοινοτικό κεκτημένο· πιστεύει ότι η ευκαιρία να 
προχωρήσει η οικονομική ολοκλήρωση με την Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα θα 
πρέπει να σταθμιστεί προσεκτικά, και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει με 
κανέναν τρόπο να δώσουν αυτή τη δυνατότητα χωρίς να σημειώσει πρώτα ουσιαστική 
πρόοδο η Ρωσία στο θέμα της κρίσης στην Ουκρανία·

25. υπενθυμίζει ότι η ΣΒΣΕΣ πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για μεταρρύθμιση της 
ουκρανικής οικονομίας με βιώσιμο τρόπο, διαλύοντας εδραιωμένα συμφέροντα· τονίζει 
τη σημασία παροχής της απαραίτητης οικονομικής και τεχνικής βοήθειας στην 
Ουκρανία για να εφαρμόσει τη ΣΒΣΕΣ, καθώς και της παραχώρησης προτεραιοτήτων 
σε περιοχές όπου η Ουκρανία μπορεί να ωφεληθεί τα μέγιστα από την οικονομική 
ολοκλήρωση με την ΕΕ·

26. θεωρεί ότι είναι υψίστης σημασίας ο περιορισμός της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ 
από τη Ρωσία και από άλλα αυταρχικά καθεστώτα, με παράλληλο καθορισμό 
συγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη που 
βασίζονται επί του παρόντος στη Ρωσία, η οποία είναι ο μοναδικός προμηθευτής τους· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την πλήρη εφαρμογή της 
τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια και να στηρίξει έργα ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς κάτι τέτοιο θα καθιστούσε περιττούς τους συμπληρωματικούς αγωγούς, και να 
διαφοροποιήσει αποτελεσματικά τις πηγές ενεργειακού εφοδιασμού, μέσω της 
ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αποτρέπουν 
τη συμμετοχή των δημόσιων επιχειρήσεών τους σε έργα συνεργασίας με ρωσικές 
εταιρείες, όπως το έργο South Stream, τα οποία καθιστούν την Ευρώπη πιο ευάλωτη 
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και στοχεύουν στην απομόνωση της Ουκρανίας· 

27. τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη για φιλόδοξους και δεσμευτικούς στόχους για το 
2030 (40% για ενεργειακή απόδοση, 45% για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), 
προκειμένου να δημιουργηθούν στην Ουκρανία και στην ΕΕ θέσεις εργασίας σε αυτούς 
τους κλάδους, να ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού και να επιτευχθούν οι στόχοι 
για το κλίμα, ενώ, παράλληλα, θα περιοριστεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα· 

28. ζητεί από την ΕΕ να αντιμετωπίζει την αποθήκευση φυσικού αερίου, τους αγωγούς 
διασύνδεσης και τις εγκαταστάσεις αντίστροφης ροής ως στοιχεία στρατηγικής 
σημασίας και, κατά συνέπεια, να ρυθμίζει το μερίδιο των επιχειρήσεων από τρίτες 
χώρες που συνάπτουν συμβάσεις σε αυτούς τους τομείς ζωτικής σημασίας· καλεί, 
επιπλέον, τα κράτη μέλη να ακυρώσουν τις προγραμματισμένες συμφωνίες με τη Ρωσία 
στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν πυρηνικούς 
αντιδραστήρες και τεχνολογία καυσίμων και μεταφορές πυρηνικών αποβλήτων, καθώς 
και τον αγωγό φυσικού αερίου South Stream·

29. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ουκρανικές αρχές δεν ενέκριναν εγκαίρως 
τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που επηρεάζει επί 
του παρόντος τη χώρα· ζητεί ριζική αναδιάρθρωση του ενεργειακού συστήματος της 
Ουκρανίας και παροτρύνει την Επιτροπή να ετοιμάσει ειδικό οικονομικό πακέτο με 
στόχο την ευθυγράμμιση του τομέα ενέργειας της Ουκρανίας με τα ενωσιακά πρότυπα, 
ιδίως όσον αφορά την απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές· θεωρεί ότι η οικονομική 
στήριξη εκ μέρους της ΕΕ για τον τομέα ενέργειας της Ουκρανίας θα πρέπει να 
εξαρτάται τουλάχιστον από τη συστηματική εγκατάσταση εξοπλισμού μετρήσεων·

30. χαιρετίζει την έγκριση, από την Επιτροπή, της 4ης έκθεσης προόδου σχετικά με την 
εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων από 
την Ουκρανία, καθώς και την απόφαση του Συμβουλίου για μετάβαση στο δεύτερο 
στάδιο· εμμένει στην ταχεία οριστικοποίηση του καθεστώτος απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, η οποία θα αποτελέσει συγκεκριμένη 
απάντηση στις ευρωπαϊκές προσδοκίες των ανθρώπων που διαδήλωσαν στην πλατεία 
Maidan· επαναλαμβάνει, στο μεταξύ, την έκκλησή του για την άμεση θέσπιση 
προσωρινών, απλούστατων και μη δαπανηρών διαδικασιών θεώρησης·

31. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μειονοτήτων 
αποτελεί προϋπόθεση για τη διαδικασία ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων, και 
επομένως καλεί τις ουκρανικές αρχές να ολοκληρώσουν τη νομοθεσία κατά των 
διακρίσεων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας 
σχετικά με τις διακρίσεις βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού·

32. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα έκτακτης ανάγκης, έπειτα από το 
ρωσικό εμπάργκο στα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ, για τη σταθεροποίηση των 
γεωργικών αγορών που επηρεάζονται, δίνοντας προτεραιότητα στη βελτιωμένη χρήση 
στις εσωτερικές αγορές και στην επεξεργασία των προϊόντων, όπου αυτό είναι δυνατό, 
και αποφεύγοντας την απόσυρση από την αγορά (καταστροφή) και τις επιδοτούμενες 
εξαγωγές προς τρίτες χώρες, ιδίως προς τις αναπτυσσόμενες· αναμένει, εν προκειμένω, 
αλληλεγγύη και σωστή εμπορική συμπεριφορά εκ μέρους τρίτων χωρών που 
συνδέονται στενά με την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις υποψήφιες χώρες· 
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33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και 
στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον ΟΑΣΕ και στον 
Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.


