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B8-0068/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηην εθαρμογή ηων Σσμθωνιών 

Σύνδεζης/DCFTA με ηη Γεωργία, ηη Μολδαβία και ηην Οσκρανία  

(2015/3032(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηε Γεσξγία, ηε Μνιδαβία 

θαη ηελ Οπθξαλία, 

– έρνληαο ππφςε ηελ ηειηθή δήισζε θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο δεχηεξεο ζπλεδξίαζεο ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ζπλεξγαζίαο ΔΔ – Οπθξαλίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 4-5 Ννεκβξίνπ 2015 ζην Κίεβν, 

– έρνληαο ππφςε ηελ ηειηθή δήισζε θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο πξψηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ζπλεξγαζίαο ΔΔ – Γεσξγίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

3-4 Ννεκβξίνπ 2015 ζηελ Σηθιίδα, 

– έρνληαο ππφςε ηελ ηειηθή δήισζε θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο πξψηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ζπλεξγαζίαο ΔΔ – Μνιδαβίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 21-22 επηεκβξίνπ 2015 ζηηο Βξπμέιιεο, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 9εο Ινπιίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Γεσξγίαο, ηεο 

Μνιδαβίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο απνηεινχλ ζεκείν θακπήο γηα ηηο ελ ιφγσ ρψξεο ζηελ 

πνξεία ηνπο πξνο ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζθαηξηθέο θαη ζε βάζνο δψλεο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ 

(DCFTA) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελ ιφγσ ζπκθσληψλ, απνζθνπψληαο 

ζηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ ΔΔ, θαη απνηεινχλ 

ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε απηψλ ησλ ρψξσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη εθαξκφδνληαη πιήξσο φιεο νη ξήηξεο θαη παξέρεηαη ε απαξαίηεηε βνήζεηα· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλαζεψξεζε ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο (ΔΠΓ) 

πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2015 επηζεκαίλεη ηελ αζθάιεηα θαη ηε 

ζηαζεξφηεηα σο ηηο πιένλ επείγνπζεο πηπρέο θαη πξνθιήζεηο γηα ηα επφκελα έηε· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Γεσξγία, ε Μνιδαβία θαη ε Οπθξαλία έρνπλ πιεγεί απφ 

παξαηεηακέλεο ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο ππνδαπιίδνληαη απφ ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία θαη 

απνζθνπνχλ ζηελ ππνβάζκηζε ηεο θπξηαξρίαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ ελ 

ιφγσ ρσξψλ θαζψο θαη ηεο βνχιεζεο ησλ ιαψλ ηνπο λα απνθαζίζνπλ ειεχζεξα γηα ην 

κέιινλ ηνπο·  

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0272. 
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Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νξζή δηαθπβέξλεζε, ε δεκνθξαηία, ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα παξακέλνπλ ζην επίθεληξν ηεο ΔΠΓ θαη απνηεινχλ ζεκειηψδε 

δέζκεπζε, ηδίσο εθ κέξνπο ησλ ηξηψλ ρσξψλ πνπ ππέγξαςαλ ηηο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο 

κε ηελ ΔΔ·     

1. ζηεξίδεη ηνλ ζθνπφ ησλ ζπκθσληψλ ζχλδεζεο θαη ησλ ζε βάζνο θαη ζθαηξηθψλ δσλψλ 

ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ (/DCFTA) λα δηεπξχλνπλ ζεκαληηθά ηηο πνιηηηθέο, 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Γεσξγίαο, ηεο Μνιδαβίαο, ηεο 

Οπθξαλίαο θαη ηεο ΔΔ· πξνζδνθά φηη ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ σο άλσ ζπκθσληψλ ζα 

απνθέξεη απηέο βειηηψζεηο ζηηο δσέο ησλ πνιηηψλ ηεο Γεσξγίαο, ηεο Μνιδαβίαο θαη 

ηεο Οπθξαλίαο ζε ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε απαζρφιεζε θαη ε δηθαηνζχλε, θαη 

βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπο θαη ηεο αζθάιεηάο ηνπο· θαιεί ηα θξάηε κέιε πνπ 

δελ ην έρνπλ πξάμεη αθφκα λα νινθιεξψζνπλ ηε δηαδηθαζία επηθχξσζεο ησλ ηξηψλ 

ζπκθσληψλ ζχλδεζεο·  

2. ηνλίδεη, ηδίσο, ηε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο φισλ ησλ ξεηξψλ ηεο ζπκθσλίαο θαη ηελ 

θαηαβνιή θάζε πξνζπάζεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη φινο ν πιεζπζκφο ησλ 

ελ ιφγσ ρσξψλ ζα κπνξέζεη λα επσθειεζεί απφ απηέο· 

3. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηηο πηζαλέο αξλεηηθέο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

κηαο κεξηθήο ή επηιεθηηθήο εθαξκνγήο ησλ DCFTA θαη θαιεί, ελ πξνθεηκέλσ, ηηο 

αξκφδηεο αξρέο λα ζεζπίζνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα κε ζηφρν ηελ απνηξνπή 

νπνηνπδήπνηε πηζαλνχ θνηλσληθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ληάκπηλγθ· ηνλίδεη ηε ζεκαζία 

ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο επνπηείαο ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ , ζχκθσλα κε ηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο ησλ θνηλνβνπιίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαη ραηξεηίδεη ηε 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ηξηψλ αληίζηνηρσλ θνηλνβνπιίσλ λα αιιεινυπνζηεξηρζνχλ απφ 

απηήλ ηελ άπνςε· 

4. επηζεκαίλεη ηνλ δσηηθφ ξφιν πνπ ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη ε Δπηηξνπή ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο εθαξκνγήο ησλ  /DCFTA, επηβιέπνληαο θαη παξέρνληαο βνήζεηα 

ζηηο αξκφδηεο αξρέο, ηφζν ηερληθά φζν θαη νηθνλνκηθά, πξνθεηκέλνπ νη πνιίηεο λα 

κπνξέζνπλ λα απνιαχζνπλ, βξαρππξφζεζκα, απηά ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη νθέιε πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο· 

5. επηδνθηκάδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Γεσξγίαο, ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη ε εζληθή λνκνζεζία ηνπο πξνζεγγίδεη ηα πξφηππα ηεο ΔΔ βάζεη ησλ 

δεζκεχζεσλ ησλ /DCFTA· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο 

πνξείαο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη παξνηξχλεη ηηο αξρέο ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ λα 

αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηε δηαζέζηκε βνήζεηα ηεο ΔΔ· 

6. επηδνθηκάδεη, απφ απηήλ ηελ άπνςε, ην έξγν ηεο πκβνπιεπηηθήο Απνζηνιήο ηεο ΔΔ 

γηα ηε Μεηαξξχζκηζε ηνπ Σνκέα ηεο Με ηξαηησηηθήο Αζθάιεηαο ζηελ Οπθξαλία, 

θαζψο θαη ησλ δηάθνξσλ κέζσλ πνπ ζπζηάζεθαλ απφ ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ γηα ηε 

ζηήξημε ηεο Οπθξαλίαο ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο ηεο πξνζπάζεηεο, φπσο  ε Οκάδα 

ηήξημεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Οπθξαλία, θαη ε Δπηρεηξεζηαθή Οκάδα γηα ηελ 

Οπθξαλία, πνπ ζπγθξφηεζε πξφζθαηα ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ· δεηεί ηελ έγθξηζε 

παξφκνησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηε Γεσξγία θαη ηε Μνιδαβία· ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα 

ζηελή ζπλεξγαζία θαη επαξθή αληαιιαγή βέιηηζησλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ·  

7. αλαδεηθλχεη ην ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ε θνηλσλία 
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ησλ πνιηηψλ θαη ηα ζρεηηθά θφξνπκ ηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο, 

ηδίσο φζνλ αθνξά ηε κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπκθσληψλ θαη ηε ζέζπηζε ησλ απαξαίηεησλ ζρεηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ· παξνηξχλεη ηηο αξρέο ηεο Γεσξγίαο, ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο 

Οπθξαλίαο λα εληάμνπλ νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ζηε δηαδηθαζία θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπκβάιιεη ζηελ 

παξνρή, ελ πξνθεηκέλσ, επαξθψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ· 

8. ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα κηα νινθιεξσκέλε ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία, πνπ ζα 

απεπζχλεηαη ζηνπο πνιίηεο, θαη ζα πεξηγξάθεη ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

ζπκθσληψλ ζχλδεζεο θαη ηα άκεζα θαη ζπγθεθξηκέλα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο 

πνιίηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο· ππνγξακκίδεη φηη είλαη ζεκαληηθή ε πξνψζεζε ηεο 

αληηθεηκεληθήο, αλεμάξηεηεο θαη ακεξφιεπηεο ελεκέξσζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 

θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ΔΔ λα αληηκεησπίδεη ηελ παξαπιεξνθφξεζε θαη 

ηηο εθζηξαηείεο πξνπαγάλδαο πνπ παξέρνπλ ςεπδείο πιεξνθνξίεο γηα απηήλ θαη γηα ηελ 

ΔΠΓ·  

9. επαλαιακβάλεη ηελ άπνςε ηνπ φηη νη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο δελ απνηεινχλ ηνλ απψηεξν 

ζηφρν ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Γεσξγίαο, ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο 

Οπθξαλίαο· επηζεκαίλεη, επηπιένλ, φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 ηεο ΔΔ, ε Γεσξγία, ε 

Μνιδαβία θαη ε Οπθξαλία έρνπλ επξσπατθή πξννπηηθή θαη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

αίηεζε πξνζρψξεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ππφ ηνλ φξν φηη ηεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο 

Κνπεγράγεο θαη ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ζέβνληαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο, ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ, θαη δηαζθαιίδνπλ ην 

θξάηνο δηθαίνπ· 

10. εθθξάδεη ηε ζζελαξή ππνζηήξημή ηνπ γηα ηελ θπξηαξρία θαη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα 

ηεο Γεσξγίαο, ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο ζην πιαίζην ησλ δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλσλ ζπλφξσλ ηνπο, θαη θαηαδηθάδεη ηελ επεθηαηηθή πνιηηηθή 

απνζηαζεξνπνίεζεο ησλ γεηηνληθψλ ηεο ρσξψλ πνπ εθαξκφδεη ε Ρσζία θαη ε νπνία 

έρεη νδεγήζεη ζε παξαηεηακέλεο ζπγθξνχζεηο ζηελ Ακπραδία, ζηε Νφηηα Οζεηία, ζηελ 

Τπεξδλεηζηεξία θαη ζην Donbass, θαη ζηελ παξάλνκε πξνζάξηεζε ηεο Απηφλνκεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Κξηκαίαο· επαλαδηαηππψλεη ηελ θνηλή ηνπ απφθαζε φηη ε εηξεληθή 

επαλελζσκάησζε ησλ ελ ιφγσ εδαθψλ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί ζην πιαίζην ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ· 

11. ραηξεηίδεη ηε ζεηηθή ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2015, γηα ρνξήγεζε 

θαζεζηψηνο απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε ζεψξεζεο ζηε Γεσξγία θαη ζηελ 

Οπθξαλία· παξνηξχλεη ηηο νπθξαληθέο αξρέο λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε ιεηηνπξγία 

ησλ νξγάλσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο πξηλ απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2016, θαη 

εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη ην πκβνχιην ζα εγθξίλεη ζχληνκα ηε ζχζηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ νη πνιίηεο ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο λα είλαη ζε ζέζε 

λα ηαμηδεχνπλ ειεχζεξα πξνο ηελ ΔΔ φπσο θαη νη πνιίηεο ηεο Μνιδαβίαο· 

12. ηνλίδεη φηη απηή ε εμέιημε ζα δηεπθφιπλε, πεξαηηέξσ, ηηο αλζξψπηλεο επαθέο, ηδίσο κε 

γεσξγηαλνχο, κνιδαβνχο θαη νπθξαλνχο πνιίηεο πνπ δηακέλνπλ ζηηο θαηερφκελεο 

πεξηνρέο, θαη, επίζεο, ζα ελίζρπε, ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη 

πνιηηηζκηθνχο δεζκνχο κεηαμχ ηεο ΔΔ, ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο, θαη ζα 

θαηαδείθλπε φηη νη ζηελφηεξεο ζρέζεηο κε ηελ ΔΔ απνθέξνπλ απηά νθέιε γηα φινπο· 
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13. ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαίν ε ΔΔ λα παξακείλεη ελσκέλε θαη λα απεπζπλζεί νκφθσλα 

ζηε Ρσζία, θαη λα δηαηεξήζεη ηελ Οπθξαλία, ηε Γεσξγία θαη ηε Μνιδαβία ζηελ 

θνξπθή ηνπ ζεκαηνινγίνπ ηεο· επηζεκαίλεη φηη ε ηειηθή δηαδηθαζία νκαινπνίεζεο ησλ 

ζρέζεσλ κε ηε Ρσζία δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα πξαγκαηνπνηεζεί εηο βάξνο 

ηεο Οπθξαλίαο, ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο Μνιδαβίαο· ηνλίδεη, γηα αθφκε κηα θνξά, φηη ε 

αλάπηπμε ηεο αλαηνιηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο δελ απνζθνπεί ζηε δηαηάξαμε ησλ 

παξαδνζηαθψλ ηζηνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ· παξνηξχλεη 

ηελ ΔΔ λα απνθχγεη ηε δεκηνπξγία πεξηηηψλ εληάζεσλ θαη λα πξνζδηνξίζεη ζπκβαηνχο 

ηνκείο ζπλεξγαζίαο θαη νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο κε ηελ Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή 

Έλσζε· ηνλίδεη, σζηφζν, φηη θάζε ηέηνηα ζπλεξγαζία πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηνλ 

ζεβαζκφ ησλ θαλφλσλ ηνπ ΠΟΔ θαη λα βαζίδεηαη ζηα δηεζλή πξφηππα θαζψο θαη ζηελ 

ειεχζεξε θαη θπξίαξρε απφθαζε ησλ θξαηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ· 

14. επηδνθηκάδεη ην γεγνλφο φηη ε αλαζεψξεζε ηεο ΔΠΓ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

αζθάιεηα θαη ζηε ζηαζεξφηεηα· ηνλίδεη ηε ζεκαζία κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο θαη 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο βάζεη ησλ αμηψλ θαη ησλ θηινδνμηψλ ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ 

θαη, ηδίσο, ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο θαηλνηφκσλ θαη επέιηθησλ κεραληζκψλ ζηήξημεο 

ηεο εθαξκνγήο ησλ /DCFTA· θαιεί ηελ ΔΔ λα δηαδξακαηίζεη πην ελεξγφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ πιήηηνπλ ηε 

Γεσξγία, ηε Μνιδαβία θαη ηελ Οπθξαλία θαη λα παξάζρεη ηελ απαξαίηεηε βνήζεηα γηα 

λα δηεπθνιπλζεί ε επαλέληαμε  ησλ εδαθψλ πνπ ειέγρνληαη απφ απηνλνκηζηέο 

θαζνδεγνχκελνπο απφ ηε Ρσζία·  

Ουκρανία 

15. εθθξάδεη ηε ζηήξημε ηνπ γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ φια ηα νπθξαληθά 

ζεζκηθά φξγαλα κέζσ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηα 

παξνηξχλεη λα μεθηλήζνπλ κηα πην ζζελαξή κεηαξξπζκηζηηθή πνξεία κε ηζρπξή ζηήξημε 

απφ ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα· 

16. επηδνθηκάδεη ηελ πξνζσξηλή εθαξκνγή ηεο DCFTA απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016· 

εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην πξνπαξαζθεπαζηηθφ έξγν πνπ έρεη ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί· παξνηξχλεη ηηο δηεπζχλζεηο εκπνξίνπ ηεο ΔΔ θαη ηεο Οπθξαλίαο λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη φλησο δεκηνπξγνχληαη λέεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά πξνο 

φθεινο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Οπθξαλίαο, κε παξάιιειε ζηήξημε θαη αλάπηπμε ηεο 

εζσηεξηθήο δήηεζεο· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηε κε επίηεπμε ζπκθσλίαο κε ηε 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία, κεηά απφ πνιπάξηζκεο ζπλνκηιίεο πνπ απέηπραλ λα πεξηνξίζνπλ 

ηηο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηηο αλεζπρίεο ηεο Ρσζίαο, θαη γηα ηελ απφθαζε ησλ ξσζηθψλ 

αξρψλ λα αλαζηείινπλ κνλνκεξψο, απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016, ηε ζπκθσλία 

ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ ΚΑΚ πνπ πξνέβιεπε εηζαγσγηθνχο δαζκνχο κάιινλ 

επλννπκέλνπ θξάηνπο (ΜΔΚ) επί ησλ νπθξαληθψλ πξντφλησλ· ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο 

φηη ηα άιια κέιε ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο δελ αθνινχζεζαλ ηελ 

απφθαζε ηεο Ρσζίαο θαη θαιεί ηε Μφζρα λα πηνζεηήζεη κηα επνηθνδνκεηηθή ζηάζε γηα 

ηελ απνθπγή ελφο λένπ εκπνξηθνχ πνιέκνπ· θαιεί ηελ ΔΔ λα ππνζηεξίμεη ηελ 

Οπθξαλία ζηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο δηελέμεηο κε ηε Ρσζία ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ 

κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηξίηνπ κέξνπο·  

17. επηδνθηκάδεη ηελ ςεθνθνξία ζε πξψηε αλάγλσζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνθέληξσζε· ππελζπκίδεη φηη ε Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο είρε 
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εθδψζεη ζεηηθή γλσκνδφηεζε ζρεηηθά κε ηα ζρέδηα ηξνπνπνηήζεσλ· ηνλίδεη φηη ε 

απνθέληξσζε απνηειεί βαζηθή κεηαξξχζκηζε ηεο νπθξαληθήο θπβέξλεζεο κε ζηφρν 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο θαη απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ησλ εμνπζηψλ θαη ησλ 

ζεζκηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, θαη βειηηψλεη ζεκαληηθά ηε δηαρείξηζε, 

κεηαμχ άιισλ, ηεο γεο, ηεο πεξίζαιςεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ· πξνζδνθά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ζχληαγκα 

ηεο Οπθξαλίαο ζα εγθξηζνχλ ζε δεχηεξε αλάγλσζε απφ ηελ απαηηνχκελε πιεηνςεθία 

ζην θνηλνβνχιην (Verkhovna Rada) ηεο Οπθξαλίαο· 

18. ραηξεηίδεη ην ζπλερέο θαη αθνζησκέλν έξγν επί ησλ ζπληαγκαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ 

φζνλ αθνξά ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ θαζεζηψηνο ησλ 

δηθαζηψλ, πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο· 

παξνηξχλεη ηηο νπθξαληθέο αξρέο λα πξνρσξήζνπλ ζε απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο, 

ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βελεηίαο· θαιεί 

ηελ Οπθξαλία λα επηθπξψζεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Ρψκεο γηα ην ΓΠΓ· 

19. εθθξάδεη ηε κέγηζηε αλεζπρία ηνπ φζνλ αθνξά ην επίπεδν βαζηά ξηδσκέλεο δηαθζνξάο 

ζηε ρψξα θαη ππελζπκίδεη φηη ε εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο ήηαλ έλα απφ ηα βαζηθά 

αηηήκαηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηεο Αμηνπξέπεηαο· επηδνθηκάδεη ηα πξφζθαηα βήκαηα, 

ηδηαίηεξα ηεο νπθξαληθήο θπβέξλεζεο, γηα λα ζεζπίζεη έλα θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηε ρψξα, ην νπνίν ζπλάδεη κε ηελ 

νινθιεξσκέλε δέζκε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο δηαθζνξάο πνπ εγθξίζεθε ζηηο 14 

Οθησβξίνπ 2014, ζπγθεθξηκέλα ην Δζληθφ Γξαθείν Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο, 

ηελ Δζληθή Τπεξεζία γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Γηαθζνξάο θαη ηελ Δζληθή Τπεξεζία γηα 

ηελ Αλάθηεζε ησλ Πξντφλησλ Γηαθζνξάο· εθθξάδεη, επηπιένλ, ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ 

γηα ηελ πξφζθαηε ζέζπηζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ, ν νπνίνο ζα ηεζεί ζε ηζρχ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2016, θαη ηνπ λφκνπ γηα ηε 

ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ· 

20. επηδνθηκάδεη ηελ ελεξγή ζηήξημε θαη αιιειεγγχε ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ε 

νπνία επέηξεςε λα απνθαηαζηαζεί ε παξάδνζε ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

Οπθξαλία γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 2015-2016· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αμηνπνηήζνπλ 

πιήξσο ην δπλακηθφ δηακεηαθφκηζεο ηεο Οπθξαλίαο θαη λα εληζρχζνπλ ηε ζπλεξγαζία, 

νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή ελέξγεηαο ηφζν γηα ηελ ΔΔ φζν θαη γηα ηελ 

Οπθξαλία, θαη λα απνθχγνπλ ηελ θαηαζθεπή λέσλ αγσγψλ πνπ παξαθάκπηνπλ ηελ 

Οπθξαλία, ηδίσο ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ «Nord Stream II» γηα ηελ παξνρή ξσζηθνχ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο 

ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ζηε 

λνκνζεζία ηεο ΔΔ· επηδνθηκάδεη ην λφκν γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθήο ελέξγεηαο, 

θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε θαη ηα άιια κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο ελεξγεηαθήο δηαθνξνπνίεζεο ηεο Οπθξαλίαο θαη ηελ ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα· 

21. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη, παξά ηα κέηξα πνπ ζπκθσλήζεθαλ ζηε 

ζχλνδν θνξπθήο ηνπ Παξηζηνχ ζην πιαίζην ηνπ ιεγφκελνπ «Κνπαξηέηνπ ηεο 

Ννξκαλδίαο», ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2015, θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνησλ αξρηθψλ 

ζεηηθψλ βεκάησλ, ηα κέξε δελ θαηφξζσζαλ λα εθαξκφζνπλ πιήξσο ηε ζπκθσλία ηνπ 

Minsk II έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015· εθθξάδεη ηε βαζηά αλεζπρία ηνπ φζνλ αθνξά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κάρεο ρακειήο έληαζεο θαη ηηο επαλαιακβαλφκελεο παξαβηάζεηο ηεο 
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θαηάπαπζεο ππξφο, θπξίσο απφ ηηο απηνλνκηζηηθέο δπλάκεηο, θαη θαιεί φιεο ηηο πιεπξέο 

λα ηεξήζνπλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο· θαιεί ηε Ρσζία λα ζεβαζηεί ηελ εδαθηθή 

αθεξαηφηεηα θαη ηελ θπξηαξρία ηεο Οπθξαλίαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κξηκαίαο, θαη λα 

ζέζεη ζε εθαξκνγή, ρσξίο πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε, ηηο εθθξεκνχζεο δηαηάμεηο ησλ 

ζπκθσληψλ ηνπ Μηλζθ· ζπγθεθξηκέλα, ηελ απφζπξζε ησλ μέλσλ ζηξαηεπκάησλ θαη ησλ 

κηζζνθφξσλ, θαζψο θαη ησλ βαξέσλ φπισλ θαη ησλ αξκάησλ κάρεο, ηελ 

απειεπζέξσζε φισλ ησλ νκήξσλ πνπ θξαηνχληαη παξαλφκσο απφ ηνπο απηνλνκηζηέο, 

θαη ηελ  παξνρή πξφζβαζεο ζηελ εηδηθή απνζηνιή παξαθνινχζεζεο ηνπ ΟΑΔ ζην 

ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ησλ επαξρηψλ Donetsk θαη Luhansk θαη 

ζε έλα κε ειεγρφκελν κέξνο ησλ ζπλφξσλ κε ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε ελ ζπλερεία κεηάβαζε ζηε δεκηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ζπλνξηαθψλ 

θπιάθσλ ηεο Οπθξαλίαο· επηδνθηκάδεη ηελ απφθαζε αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επηηεξεηψλ ηνπ ΟΑΔ· 

22. πξνζβιέπεη ζηε δηεμαγσγή ειεχζεξσλ θαη αδηάβιεησλ ηνπηθψλ εθινγψλ ζε νξηζκέλεο 

πεξηνρέο ησλ επαξρηψλ Donetsk θαη Luhansk ζχκθσλα κε ηελ νπθξαληθή λνκνζεζία 

θαη ηελ Οξγάλσζε γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε (ΟΑΔ), κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ηεο Οπθξαλίαο θαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

ΟΑΔ/ΓΓΘΑΓ  φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζπκθσλίεο ηνπ Μηλζθ θαη βάζεη ηεο 

ζπκθσλίαο πνπ επηηεχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ «Κνπαξηέηνπ ηεο Ννξκαλδίαο» θαηά ηε 

ζχλνδν θνξπθήο ηνπ Παξηζηνχ·  

23. ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη ε ζπλερηδφκελε ζχγθξνπζε έρεη πξνθαιέζεη δεηλή 

αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε ζηελ επαξρία Donbass θαη φηη είηε απαγνξεχεηαη ζηηο 

νπθξαληθέο θαη δηεζλείο αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο ε πξφζβαζε ζηηο θαηερφκελεο 

πεξηνρέο ησλ επαξρηψλ Donetsk θαη Luhansk ή εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ 

εκπφδηα, ππφ ηε κνξθή καρεηψλ ππνζηεξηδφκελσλ απφ ηε Ρσζία, ζηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο γηα παξνρή βνήζεηαο· δεηεί λα δνζεί άκεζε πξφζβαζε ζηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα 

θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα· ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα βειηησζεί ε 

λνκνζεζία γηα ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνληαη νη 

πξνζπάζεηεο παξάδνζήο ηεο· επηδνθηκάδεη ηε δεκηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ 

Αλάθακςε ηνπ Donbass πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε θάζε αλζξσπηζηηθνχ 

δεηήκαηνο θαη θαιεί ηελ νπθξαληθή θπβέξλεζε λα ηεο παξάζρεη ηνπο απαξαίηεηνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ 

αλζξσπηζηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο ΔΔ πξνο ηελ Οπθξαλία πξνθεηκέλνπ λα ηε 

βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελ ιφγσ πξφθιεζεο· εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία 

ζρεηηθά κε ηηο δπζρεξείο αλζξσπηζηηθέο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πάλσ απφ 1,5 

εθαηνκκχξηα εζσηεξηθά εθηνπηζκέλα άηνκα θαη δεηεί ηελ αζθαιή επηζηξνθή ηνπο ζηνλ 

ηφπν θαηαγσγήο ηνπο· ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηα παηδηά, πνπ είλαη ε πιένλ επάισηε νκάδα θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο ζχγθξνπζεο· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηνλ πξψην γχξν κηαο λέαο 

εθζηξαηείαο εκβνιηαζκνχ, εζληθήο εκβέιεηαο, θαηά ηεο πνιηνκπειίηηδαο· 

24. ραηξεηίδεη ηελ απφθαζε λα παξαηαζνχλ νη θπξψζεηο ηεο ΔΔ έλαληη ηεο Ρσζίαο γηα ην 

επφκελν εμάκελν θαη ηνλίδεη φηη απηά ηα κέηξα ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ ζε ηζρχ έσο 

φηνπ ηφζν ην πλεχκα φζν θαη ην γξάκκα ησλ ζπκθσληψλ ηνπ Μηλζθ έρεη πινπνηεζεί 

πιήξσο θαη απνηειεζκαηηθά, θαη κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο 

Οπθξαλίαο· ππελζπκίδεη φηη ζε πεξίπησζε πεξαηηέξσ πξνθιήζεσλ ή 

απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Οπθξαλία, ηα ελ ιφγσ πεξηνξηζηηθά κέηξα 
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πξέπεη αθφκε θαη λα εληζρπζνχλ· πηζηεχεη φηη ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε 

απνθαηάζηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο ΔΔ – Ρσζίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Ρσζία ζα 

ζέβεηαη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα θαη ηελ θπξηαξρία ηεο Οπθξαλίαο· 

25. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο έθζεζεο απφ ην Οιιαλδηθφ 

πκβνχιην Αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξξηςε ηεο πηήζεο 17 ησλ Μαιαηζηαλψλ 

Αεξνγξακκψλ (MH17), φπνπ 298 αζψνη πνιίηεο έραζαλ ηε δσή ηνπο· ππνζηεξίδεη ηε 

δεκηνπξγία δηεζλνχο πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ, θαη θαιεί ηελ Ρσζηθή Οκνζπνλδία λα 

ζπλεξγαζζεί πιήξσο κε ηε δηεζλή θνηλφηεηα πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί δηεμνδηθή θαη 

ακεξφιεπηε πνηληθή έξεπλα, θαη λα πξνζαρζνχλ νη ππεχζπλνη ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο· 

εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ απφθαζε ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο λα παξεκπνδίζεη, 

ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ, ην ςήθηζκα ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε δηεζλνχο 

δηθαζηεξίνπ γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ελ ιφγσ εγθιήκαηνο· 

26. δεηεί ηελ απειεπζέξσζε φισλ ησλ νκήξσλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζπκθσλίεο ηνπ 

Minsk, θαη ησλ παξαλφκσο θξαηνχκελσλ νπθξαλψλ πνιηηψλ ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Nadiya Savchenko, ηνπ Oleg Sentsov θαη ηνπ Oleksandr 

Kolchenko, θαζψο θαη άιισλ· 

27. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζηελ πξνζαξηεκέλε Κξηκαία, ηδίσο ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ, 

ζπγθεθξηκέλα ησλ Σαηάξσλ ηεο Κξηκαίαο, θαη ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ νπθξαλψλ 

πνιηηψλ· 

28. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη, ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή απνζηνιή 

παξαηήξεζεο, νη ηνπηθέο εθινγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2015 

δηεμήρζεζαλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα· 

θαιεί φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αδπλακίεο πνπ εληφπηζε ε 

δηεζλήο απνζηνιή παξαηεξεηψλ· ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε βειηίσζε ηεο εθινγηθήο 

λνκνζεζίαο, ε δηαθάλεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνεθινγηθψλ εθζηξαηεηψλ θαη ε 

ειεχζεξε θαη δίθαηε πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ζηα κέζα ελεκέξσζεο· 

ππνγξακκίδεη φηη, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο κεηαξξχζκηζεο ηεο εθινγηθήο 

λνκνζεζίαο, ζα είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ ππφςε ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα 

ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην ζχληαγκα ηεο Οπθξαλίαο· 

29. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ απφθαζε ησλ νπθξαληθψλ αξρψλ λα απαγνξεχζνπλ 

ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα ηεο Οπθξαλίαο θαη ηηο θαιεί λα ζεβαζηνχλ πιήξσο ηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη ζχκθσλα κε ηηο αμίεο θαη ηα πξφηππα 

ηεο ΔΔ·  

Γεωργία  

30. δεηεί ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε-νξφζεκν 

«Η Γεσξγία ζε κεηάβαζε» ε νπνία ππνβιήζεθε απφ ηνλ εηδηθφ ζχκβνπιν ηεο ΔΔ, 

Thomas Hammarberg ζρεηηθά κε ηε ζπληαγκαηηθή θαη λνκνζεηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα· 

31. ππελζπκίδεη, εηδηθφηεξα, φηη ε έθζεζε εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα εληζρπζεί ην θξάηνο 

δηθαίνπ θαη λα ζεζπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα θαη κεραληζκνί ειέγρσλ θαη 

ηζνξξνπηψλ γηα λα δηαρσξηζηεί ην θξάηνο απφ ηνλ ηξέρνληα θπβεξλεηηθφ πνιηηηθφ 
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ζπλαζπηζκφ, κε ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηζρπξψλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη 

ππεχζπλσλ νξγάλσλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δηζαγγειίαο, θαη, 

ζην πιαίζην απηφ, ραηξεηίδεη, σο πξψην βήκα, ηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λφκνπ 

πεξί Δηζαγγειίαο κε ζηφρν ηελ απνπνιηηηθνπνίεζε ηεο Δηζαγγειίαο· 

32. επαλαιακβάλεη φηη νη πνηληθέο έξεπλεο θαη δηψμεηο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζηνηρεηνζεηεκέλεο, δηαθαλείο, ακεξφιεπηεο θαη απαιιαγκέλεο απφ πνιηηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο, λα ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο δίθαηεο δίθεο θαη λα πεξαηψλνληαη κε 

πιήξε ζεβαζκφ ησλ αξρψλ ηεο ακεξφιεπηεο δίθεο, ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο ηεο 

ζπκθσλίαο ζχλδεζεο· ηνλίδεη φηη ε πξνθπιάθηζε είλαη έθηαθην κέηξν πνπ ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη κφλν ζε επείγνπζεο θαη αδηακθηζβήηεηεο πεξηπηψζεηο, κε απαξέγθιηηε 

ηήξεζε ηνπ δηθαίνπ θαη απνθεχγνληαο ηπρφλ θαηαρξήζεηο· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή 

ηνπ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαζηεξίνπ φηη απηφ ην κέηξν 

πεξηνξίδεηαη ζε ελλέα κήλεο, θαη αλαγλσξίδεη φηη ε χπαξμε κηαο αμηφινγεο πνιηηηθήο 

αληηπνιίηεπζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηζνξξνπεκέλνπ θαη 

ψξηκνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν επηδηψθεη ε Γεσξγία· 

33. ραηξεηίδεη ηελ έγθξηζε ηνπ λένπ εξγαηηθνχ θψδηθα θαη δεηεί ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή 

ηνπ πξνο ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη πξφηππα πνπ ζεζπίδεη ε Γηεζλήο Οξγάλσζε 

Δξγαζίαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην θεθάιαην πεξί εκπνξίνπ θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο 

DCFTA· 

34. δεηεί ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πεξί δηαθάλεηαο φζνλ αθνξά ηελ ηδηνθηεζία ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνιπθσλίαο ηνπο, 

θαη ηελ  πεξαηηέξσ εδξαίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο λα ιεηηνπξγνχλ 

αλεμάξηεηα θαη αληηθεηκεληθά· εθθξάδεη, ζην πιαίζην απηφ, ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηε 

δηθαζηηθή ππφζεζε πνπ αθνξά ην θαλάιη Rustavi 2 TV θαη ηνλίδεη φηη θάζε απφθαζε 

δελ ζα πξέπεη λα ππνλνκεχεη ηε ζπληαθηηθή αλεμαξηεζία ηνπ ζηαζκνχ, φπσο, 

δπζηπρψο, ζπλέβαηλε θαηά ηελ πξνεγνχκελε θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν· 

35. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηνλ επνηθνδνκεηηθφ ξφιν θαη ηηο ζπζηάζεηο πνπ 

ππεβιήζεζαλ απφ ηνλ ΟΑΔ/ΓΓΘΓΑ ζην πιαίζην ηεο δνθηκαζηηθήο έθζεζεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο Γεσξγίαο, ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 2014, θαη ηνλίδεη φηη είλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο λα αληηκεησπηζηνχλ νη αδπλακίεο πνπ εληνπίδνληαη ζε απηήλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαπνιεκεζεί ε αληίιεςε ηεο επηιεθηηθήο δηθαηνζχλεο· ραηξεηίδεη, ζην πιαίζην απηφ, 

ηε ζέζπηζε ηεο απηφκαηεο δηθαζηηθήο επαλεμέηαζεο ηεο πξνθπιάθηζεο, ε νπνία ήηαλ 

κία απφ ηηο βαζηθέο ζπζηάζεηο ηνπ ΟΑΔ/ΓΓΘΓΑ· 

36. ηνλίδεη φηη ε ειεπζεξία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ε 

πνιπθσλία ηεο ελεκέξσζεο απνηεινχλ ζεκειηψδεηο αμίεο κηαο δεκνθξαηηθήο 

θνηλσλίαο, γηα ηηο νπνίεο ε Γεσξγία έρεη δεζκεπζεί ζην πιαίζην ηεο /DCFTA· ηνλίδεη 

φηη ε δεκηνπξγία κνλνπσιίσλ ζην ρψξν ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο νδεγεί αλαπφθεπθηα 

ζηε δηάβξσζε ηεο πνιπθσλίαο ησλ απφςεσλ θαη δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα πνιηηηθφ 

αληαγσληζκφ, θαη δεηεί απφ ηηο αξρέο λα εμαζθαιίζνπλ έλα βηψζηκν θαη πνιπθσληθφ 

ηνπίν κέζσλ ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο· 

37. ππελζπκίδεη ηε δήισζε, ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2015, απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο 

ζρεηηθά κε ηελ αδηθαηνιφγεηε πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνπο δηθαζηέο ηνπ πληαγκαηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Γεσξγίαο θαη θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Γεσξγίαο λα αλαιάβεη ηελ 

θαηάιιειε δξάζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επαξθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνπο 
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δηθαζηέο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, λα δηεξεπλήζεη πιήξσο φιεο ηηο ελέξγεηεο 

εθθνβηζκνχ θαη λα νδεγήζεη ηνπο δξάζηεο ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο· 

38. ππελζπκίδεη, επηπιένλ, ηε ζεκαζία ησλ απνζηνιψλ εθινγηθψλ παξαηεξεηψλ ηνπ 

ΟΑΔ/ΓΓΘΓΑ ηνπ Οθησβξίνπ 2012 θαη Οθησβξίνπ 2013 ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε ην 

Κνηλνβνχιην, θαη δεηεί ηελ έγθξηζε, θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ελφο ράξηε πνξείαο γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαη’ αξρήλ ζέζε 

φηη δελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ εθινγηθή λνκνζεζία 

θαηά ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ησλ εθινγψλ· 

39. δεηεί απφ φιεο ηηο πιεπξέο λα επηηξέςνπλ ηελ αζθαιή θαη αμηνπξεπή επηζηξνθή φισλ 

ησλ εζσηεξηθά εθηνπηζκέλσλ αηφκσλ ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο ζηα 

θαηερφκελα εδάθε ηεο Ακπραδίαο θαη ηεο πεξηθέξεηαο Tskhnivali/Νφηηαο Οζεηίαο, θαη 

επαλαιακβάλεη φηη ε βίαηε δεκνγξαθηθή αιιαγή εμαθνινπζεί λα απνηειεί απαξάδεθηε 

παξαβίαζε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ· αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε λα ζπλερηζηεί ε παξνρή 

αξσγήο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ εζσηεξηθά εθηνπηζκέλσλ αηφκσλ θαη ησλ 

πξνζθχγσλ, θαη επηδνθηκάδεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ πνπ δηαηεξνχλ ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηεο ζηελ παξνρή ηεο αλαγθαίαο βνήζεηαο· 

40. θαιεί ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζπκθσλία θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο, ηεο 12εο Απγνχζηνπ 2008, θαη ηα εθηειεζηηθά 

κέηξα, ηεο 8εο επηεκβξίνπ 2008, λα απνζχξεη φιεο ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηεο θαη 

λα επηηξέςεη ζηελ Απνζηνιή Δπηηήξεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΑΔΔΔ) πιήξε 

πξφζβαζε ζηα θαηερφκελα εδάθε· δεηεί, επίζεο, απφ ηε Ρσζία λα πξνρσξήζεη ζε 

αληίζηνηρε δέζκεπζε γηα κε ρξήζε βίαο έλαληη ηεο Γεσξγίαο θαη λα επηηξέςεη ηε 

ζέζπηζε δηεζλψλ ξπζκίζεσλ αζθαιείαο· δεηεί απφ ηε Ρσζία λα αλαθαιέζεη ηελ εθ 

κέξνπο ηεο αλαγλψξηζε ηεο απφζρηζεο ησλ γεσξγηαλψλ πεξηθεξεηψλ ηεο Ακπραδίαο θαη 

ηεο πεξηθέξεηαο Tskhinvali/Νφηηαο Οζεηίαο θαη λα ηεξκαηίζεη ηελ θαηνρή ησλ ελ ιφγσ 

γεσξγηαλψλ εδαθψλ· 

41. ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη ε Γεσξγία θάλεη βήκαηα γηα ηελ πηνζέηεζε κηαο επέιηθηεο θαη 

ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο φζνλ αθνξά ηηο θαηερφκελεο πεξηνρέο ηεο· θαιεί ηελ ΔΔ λα 

εμεηάζεη, επίζεο, ην άλνηγκα πξνο ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ηδίσο ζε απηέο ηηο 

πεξηνρέο· ηνλίδεη, ελ πξνθεηκέλσ, ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ 

ηελ ΔΔ πξσηνβνπιηψλ φπσο ν κεραληζκφο ηαρείαο αληίδξαζεο γηα ηε δεκηνπξγία 

εκπηζηνζχλεο (COBERM)· 

42. θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηηο πξφζθαηεο ελέξγεηεο βαλδαιηζκνχ θαη ηηο επηζέζεηο ζε 

πνιιά γξαθεία ηνπ θφκκαηνο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο· δεηεί, σο εθ ηνχηνπ, λα 

δηελεξγεζεί άκεζε θαη ελδειερήο έξεπλα θαη λα πξνζαρζνχλ νη δξάζηεο ελψπηνλ ηεο 

δηθαηνζχλεο· 

Μολδαβία 

43. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηε ζπλερηδφκελε πνιηηηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηε 

ρψξα κεηά ηελ πηψζε ηεο θπβέξλεζεο ε νπνία ζρεκαηίζηεθε ηνλ Ινχιην ηνπ 2015, κε 

βάζε έλαλ επξχ ζπλαζπηζκφ πνπ επηβεβαίσζε ηε θηινεπξσπατθή πνξεία ηεο ρψξαο· 

44. ζεσξεί φηη απηή ε βαζηά θξίζε πιήηηεη ηελ επξσπατθή πξννπηηθή ηεο Μνιδαβίαο θαη 

εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πξαγκαηηθψλ επξσπατθψλ θηινδνμηψλ 
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ηνπ ιανχ ηεο Μνιδαβίαο απφ νξηζκέλνπο πνιηηηθνχο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθξχςνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζθνηεηλνχο ζθνπνχο θαη αδηαθαλείο 

πξαθηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ· 

45. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο 

Μνιδαβίαο πνπ εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηε ζηαζεξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο· 

επαλαιακβάλεη ην γεγνλφο φηη, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε πίζηε ηνπ θνηλνχ ζηε 

κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία, ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Μνιδαβίαο ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, δηαζθαιίδνληαο ηελ 

πιήξε δηαθάλεηα ησλ εξεπλψλ, ηελ αλάθηεζε φισλ ησλ θιαπέλησλ ξεπζηνπνηήζηκσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ πξνζαγσγή ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο φισλ ησλ 

ππεπζχλσλ· επηζεκαίλεη φηη ηα κέηξα απηά είλαη απνιχησο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα λα 

απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο Μνιδαβίαο· 

46. δεηεί, ζην πιαίζην απηφ, απφ ηελ Δπηηξνπή λα παξαθνινπζεί εθ ηνπ ζχλεγγπο ηηο ελ 

εμειίμεη δηθαζηηθέο έξεπλεο θαη λα παξάζρεη ζηηο αξρέο ηεο Μνιδαβίαο ηελ απαξαίηεηε 

εκπεηξνγλσκνζχλε θαη αξσγή γηα λα δηεμάγεη θαη λα θέξεη εηο πέξαο ηελ έξεπλα, 

εθφζνλ ρξεηάδεηαη· 

47. ηνλίδεη, επηπιένλ, ηελ αλάγθε λα αληηκεησπίζεη ε Μνιδαβία  κε αλαλεσκέλε έληαζε 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην 

δήηεκα ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο· θαιεί, σο εθ ηνχηνπ, ηε λέα θπβέξλεζε 

λα αληηκεησπίζεη απηά ηα πξνβιήκαηα σο απφιπηε πξνηεξαηφηεηα· ειπίδεη φηη ε έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνκκάησλ κπνξεί λα ζπκβάιεη πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή· 

48. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηηο πξνζπάζεηεο θαη ην πνζφ ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ζηαδηαθή ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Μνιδαβίαο κε ην θεθηεκέλν ηεο ΔΔ· 

ραηξεηίδεη, σο εθ ηνχηνπ, ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ελσζηαθήο βνήζεηαο πνπ παξέρεηαη 

ζηε Γεκνθξαηία ηεο Μνιδαβίαο θαηά ηα ηειεπηαία έηε, κε έσο θαη 410 εθαη. EUR γηα 

ηελ πεξίνδν 2014-2017 θαη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ππφ ην 

πξίζκα ηεο επηηεπρζείζαο πξνφδνπ ζηνπο ηνκείο ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ 

θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ· ππνγξακκίδεη, σζηφζν, φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε απηή θαη κεηξήζηκε πξφνδν σο πξνο ηνπο ελ ιφγσ ηνκείο θαη φηη 

ε εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο· επηδνθηκάδεη, επηπιένλ, ηε δηκεξή 

βνήζεηα πνπ παξέρνπλ ηα θξάηε κέιε θαη ελζαξξχλεη φινπο ηνπο ρνξεγνχο λα 

ζπληνλίζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο βνήζεηαο ηνπο· 

49. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο απαιιαγήο 

απφ ηελ ππνρξέσζε ζεψξεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε ζηε 

ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα κεησζεί ε ελεξγεηαθή 

εμάξηεζε απφ ηε Ρσζία θαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ νη πεγέο εθνδηαζκνχ· θαιεί ην 

θνηλνβνχιην ηεο Μνιδαβίαο, ζην πιαίζην απηφ, λα εγθξίλεη άκεζα ηελ αληίζηνηρε 

λνκνζεζία ζχκθσλα κε ηελ ηξίηε δέζκε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ ελέξγεηα· 

50. δεηεί νινθιεξσκέλε κεηαξξχζκηζε ηνπ ηνκέα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη πιήξε 

δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ηελ ηδηνθηεζία ηνπο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ, απφ απηήλ ηελ 

άπνςε, γηα ηα ηζρχνληα νιηγνπψιηα θαη ηελ έιιεηςε πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη 

δεηεί ηε ζέζπηζε απζηεξήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ·  
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51. επηδνθηκάδεη, επίζεο, ηε ζπκκεηνρή ηεο Μνιδαβίαο ζε απμαλφκελν αξηζκφ 

πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ θαζψο θαη ηνλ ηξνπνπνηεκέλν θαλνληζκφ γηα ηε ρνξήγεζε 

απηφλνκσλ εκπνξηθψλ πξνηηκήζεσλ πνπ βνεζνχλ ηε Μνιδαβία, ε νπνία ππφθεηηαη ζε 

απαγφξεπζε ηεο εηζαγσγήο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηεο, λα αλαπξνζαλαηνιίζεη ηηο 

αγνξέο εμαγσγψλ ηεο πξνο ηελ ΔΔ, παξέρνληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, άκεζε θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα, ελψ απνηειεί, επίζεο, κέηξν ζηήξημεο γηα ηε κεηαξξπζκηζηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηηο ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο· 

52. θαιεί ην Κηζηλάνπ θαη ην Σηξαζπφι λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ εμεχξεζε 

απνηειεζκαηηθήο ιχζεο γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο Τπεξδλεηζηεξίαο ζην 

πιαίζην ησλ ζπλνκηιηψλ 5+2 θαη λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ· παξνηξχλεη ηα δηαπξαγκαηεπφκελα κέξε λα 

ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε έλα αλαλεσκέλν άκεζν δηάινγν θαη λα νξγαλψζνπλ έλα λέν 

γχξν ζπλνκηιηψλ 5+2 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016· 

53. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ απφθαζε ηεο νκάδαο ππνζηήξημεο ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ζπληνληζκνχ εθινγψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα επηιεγεί ε Μνιδαβία σο 

ρψξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε θνηλνβνπιεπηηθψλ ηθαλνηήησλ· ππνγξακκίδεη 

ην γεγνλφο φηη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ ηεο Μνιδαβίαο γηα απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ ξφινπ ηνπ φζνλ αθνξά 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ζχλδεζεο· 

54. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, ζηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο, ζηνπο πξνέδξνπο, ζηηο 

θπβεξλήζεηο θαη ζηα θνηλνβνχιηα ηεο Γεσξγίαο, ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο, 

θαζψο θαη ζηνλ πξφεδξν, ζηελ θπβέξλεζε θαη ζην θνηλνβνχιην ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο, θαη ζηνλ ΟΑΔ. 


