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B8-0069/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηην εθαρμογή ηων ζσμθωνιών 

ζύνδεζης και ηων ζθαιρικών και ζε βάθος ζσμθωνιών ελεύθερων ζσναλλαγών με ηη 

Γεωργία, ηη Μολδαβία και ηην Οσκρανία 

(2015/3032(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηηο ζπκθσλίεο ζύλδεζεο θαη ηηο ζθαηξηθέο θαη ζε βάζνο δώλεο 

ειεπζέξσλ ζπλαιιαγώλ (/DCFTA) κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηνπο, αθελόο, θαη 

ηεο Γεσξγίαο, ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο, αθεηέξνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ θύξσζε απηώλ ησλ ζπκθσληώλ από ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην ηνλ 

επηέκβξην (Οπθξαλία), ηνλ Ννέκβξην (Μνιδαβία) θαη ηνλ Γεθέκβξην (Γεσξγία) ηνπ 

2014, 

– έρνληαο ππόςε ηα πξνεγνύκελα ςεθίζκαηά ηνπ γηα ηε Γεσξγία, ηε Μνιδαβία θαη ηελ 

Οπθξαλία θαζώο θαη ηελ πξόζθαηε έθζεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αλαζεώξεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο (ΔΠΓ) θαη ηελ Αλαηνιηθή Δηαηξηθή ρέζε, 

– έρνληαο ππόςε ηελ θνηλή δήισζε ηεο δηάζθεςεο θνξπθήο γηα ηελ Αλαηνιηθή Δηαηξηθή 

ρέζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ρίγα ζηηο 21-22 Μαΐνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ηελ θνηλή αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο θαη δήισζε ηεο Αληηπξνέδξνπ 

ηεο Δπηηξνπήο / Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο 

θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ αλαζεώξεζε ηεο 

ΔΠΓ, 

– έρνληαο ππόςε ηηο εθζέζεηο πξνόδνπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή από ηε Γεσξγία θαη ηελ 

Οπθξαλία ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηώηνο ησλ ζεσξήζεσλ, 

ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Γεσξγία, ε Μνιδαβία θαη ε Οπθξαλία είλαη ρώξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο πνπ έρνπλ επηιέμεη ηνλ δξόκν ηεο ζύζθημεο ηεο 

πνιηηηθήο ζύλδεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο ζηελ ΔΔ κέζσ ηεο πην 

πξνεγκέλεο έσο ζήκεξα γεληάο ζπκθσληώλ ζύλδεζεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε 

δεκηνπξγία κηαο ζθαηξηθήο θαη ζε βάζνο δώλεο ειεύζεξσλ ζπλαιιαγώλ (/DCFTA) 

θαζώο θαη έλα ρξνλνδηάγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ πνπ βαζίδεηαη ζηηο θνηλέο αμίεο ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ·  

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΔΔ αλαγλσξίδεη ηηο επξσπατθέο πξνζδνθίεο απηώλ ησλ ηξηώλ 

ρσξώλ θαη ηνλίδεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ ζπκθσληώλ ζύλδεζεο ζηηο 

κεηαξξπζκηζηηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη /DCFTA κε ηε Γεσξγία θαη ηε Μνιδαβία άξρηζαλ λα 
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εθαξκόδνληαη πξνζσξηλά ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2014· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε πξνζσξηλή εθαξκνγή ησλ ζπκθσληώλ ζύλδεζεο άξρηζε ηελ 

1ε Ννεκβξίνπ 2014 θαη ε DCFTA κε ηελ Οπθξαλία άξρηζαλ λα εθαξκόδνληαη 

πξνζσξηλά κόιηο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016· 

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 θαζηεξώζεθαλ ηα ηαμίδηα ρσξίο 

ζεώξεζε κεηαμύ ηεο ΔΔ θαη ηεο Μνιδαβίαο θαη όηη ζηηο ηειεπηαίεο εθζέζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2015 αλαθέξεηαη όηη ε Γεσξγία θαη ε Οπθξαλία πιεξνύλ 

πιένλ ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ ειεπζέξσζε ηνπ 

θαζεζηώηνο ζεσξήζεσλ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζύζθημε ηεο ζύλδεζεο ηεο ΔΔ κε ηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο 

Δηαηξηθήο ρέζεο ζπλαληά ζθνδξή αληίζηαζε θαη επηζεηηθέο αληηδξάζεηο εθ κέξνπο ηεο 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, όπσο αληίπνηλα εηο βάξνο ησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη ηε 

ζπκθσλία ζύλδεζεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη DCFTA δελ παξεκβάιινληαη ζηα 

ζπκθέξνληα ηξίηνπ κέξνπο θαζώο θαη όηη ε ΔΔ έρεη επηδείμεη ηδηαίηεξα θαιή ζέιεζε θαη 

πξνζπάζεηεο λα αληηκεησπίζεη ηηο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο από ηελ 

εθαξκνγή ησλ DCFTA· 

1. ραηξεηίδεη ηελ πξόνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί έσο ζήκεξα ζηελ εθαξκνγή ησλ /DCFTA· 

ππελζπκίδεη όηη ε ζρνιαζηηθή θαη έγθαηξε εθαξκνγή ησλ ελ ιόγσ /DCFTA θαη ησλ 

ζρεηηθώλ ζεκαηνινγίσλ ζύλδεζεο πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα είλαη καθξόπλνε 

πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ ΔΔ θαη ηνπο ηξεηο εηαίξνπο· ππελζπκίδεη ζηελ Δπηηξνπή ηελ 

αλάγθε λα θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα ζηεξίμεη ηελ πιήξε θαη επηηπρή 

εθαξκνγή ησλ /DCFTA θαη ζηηο ηξεηο ρώξεο· 

2. επηζεκαίλεη όηη ε επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ησλ /DCFTA εμαξηάηαη από ηελ ύπαξμε 

ζηαζεξνύ πνιηηηθνύ πεξηβάιινληνο, ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ γηα ηελ αλαζεώξεζε ηεο 

πνιηηηθήο εκπνξίνπ, ζεζκηθή ηθαλόηεηα κε ζαθή θαηακεξηζκό επζπλώλ, ζηξαηεγηθό 

πξνβιεκαηηζκό, ηε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη ηερληθή δηεζλή 

ππνζηήξημε· 

3. επηζεκαίλεη όηη θαη νη ηξεηο ρώξεο αληηκεησπίδνπλ παξόκνηεο πξνθιήζεηο όζνλ αθνξά 

ηελ εδαθηθή ηνπο αθεξαηόηεηα, ελώ αληηκεησπίδνπλ εζσηεξηθή πίεζε από ηηο πνιηηηθέο, 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο· ηνλίδεη όηη νη δηαξζξσηηθέο ηνπο 

κεηαξξπζκίζεηο πξέπεη λα ζέηνπλ σο πξνηεξαηόηεηα ηελ εδξαίσζε ηεο δεκνθξαηίαο, 

ηελ εθξίδσζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ· 

4. επαλαιακβάλεη ηε ζηαζεξή ηνπ ππνζηήξημε ζηελ εζληθή θπξηαξρία θαη ηελ εδαθηθή 

αθεξαηόηεηα θαη ησλ ηξηώλ εηαίξσλ εληόο ησλ δηεζλώο αλαγλσξηζκέλσλ ζπλόξσλ ηνπο· 

5. ππνγξακκίδεη ην γεγνλόο όηη νη ρώξεο ζύλδεζεο επέιεμαλ ειεύζεξα λα εκβαζύλνπλ ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη όηη ε επηινγή ηνπο πξέπεη λα γίλεη απόιπηα 

ζεβαζηή θαη λα κελ πθίζηαηαη πηέζεηο από ηξίηνπο· απηή ε ζρέζε απνζθνπεί ζηελ 

πξναγσγή ηεο ζηαζεξόηεηαο, ηνπ εθζπγρξνληζκνύ θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο, ηεο επεκεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο ζε απηέο ηηο ρώξεο, κε βάζε ηνλ 

ζεβαζκό ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε θαη ην θξάηνο δηθαίνπ· 

6. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ ζεηηθή αμηνιόγεζε ζηελ νπνία πξνέβε ε 
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Δπηηξνπή όζνλ αθνξά ηελ ειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηώηνο ζεσξήζεσλ γηα ηελ Οπθξαλία 

θαη ηε Γεσξγία ζην πιαίζην ηεο ηειεπηαίαο αμηνιόγεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ 

δξάζεο γηα ηελ ειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηώηνο ζεσξήζεσλ κε ηηο δύν ρώξεο· αλακέλεη 

από ην πκβνύιην θαη ηα θξάηε κέιε λα εθρσξήζνπλ ζηηο δύν ρώξεο ρσξίο πεξηηηή 

θαζπζηέξεζε θαζεζηώο ηαμηδηώλ ρσξίο ππνρξέσζε ζεώξεζεο· εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζή 

ηνπ όηη νη πνιίηεο ησλ δύν ρσξώλ ζα ζεσξήζνπλ ην θαζεζηώο ηαμηδηώλ ρσξίο 

ππνρξέσζε ζεώξεζεο σο απηό όθεινο από ηελ επξσπατθή ηνπο επηινγή, ελώ 

παξάιιεια ζα πξναγάγεη ηε δηαλζξώπηλε επαθή κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη ησλ ίδησλ ησλ πνιηηώλ ηεο ΔΔ, αθελόο, θαη ησλ ρσξώλ ηεο 

Αλαηνιηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο, αθεηέξνπ· 

7. ηνλίδεη όηη ε ελδεκηθή δηαθζνξά θαζώο θαη ε θνκκαηηθνπνίεζε θαη έιιεηςε 

αλεμαξηεζίαο ηνπ δηθαζηηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ ππνλνκεύνπλ ζνβαξά ηελ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξώλ ζύλδεζεο, παξακέλνπλ ζεκαληηθή πξόθιεζε γηα ηηο 

θαζνξηζκέλεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ ηξηώλ ρσξώλ ζύλδεζεο ζύκθσλα κε 

ην γξάκκα θαη ην πλεύκα ηεο /DCFTA· 

8. ππνγξακκίδεη ην γεγνλόο όηη νη βαζηθνί ζηόρνη ησλ ζθαηξηθώλ θαη ζε βάζνο δσλώλ 

ειεπζέξσλ ζπλαιιαγώλ είλαη, ζε κηθξή θιίκαθα, νη απηέο θαη βηώζηκεο βειηηώζεηο ζηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ κέζνπ πνιίηε κε ηε δηαζθάιηζε ζηαζεξόηεηαο, ηε δεκηνπξγία 

επθαηξηώλ γηα ηηο ΜΜΔ θαη ηελ εμαζθάιηζε απαζρόιεζεο, ελώ, ζε κεγάιε θιίκαθα, ε 

κεγέζπλζε θαη ε πξνώζεζε κεηαξξπζκίζεσλ, κεηαμύ άιισλ κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο, ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εκπνξηθήο αλάπηπμεο θαη επελδύζεσλ, ε 

ελζάξξπλζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ξπζκηζηηθώλ πιαηζίσλ θαη ηεο βαζκηαίαο 

νηθνλνκηθήο έληαμεο ησλ εηαίξσλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο ΔΔ θαη, ηέινο, ε 

δεκηνπξγία επλντθνύ θαη πξνβιέςηκνπ επηρεηξεκαηηθνύ θιίκαηνο· 

9. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιιεη εηεζίσο ιεπηνκεξείο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ DCFTA κε ηε Γεσξγία, ηε Μνιδαβία θαη ηελ Οπθξαλία, ηδίσο ζρεηηθά 

κε ηνλ κεραληζκό θαηά ηεο θαηαζηξαηήγεζεο πξνθεηκέλνπ γηα ηε Γεσξγία θαη ηνλ 

κεραληζκό θαηά ηεο θαηαζηξαηήγεζεο θαη ηε ξήηξα δηαζθάιηζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Μνιδαβίαο· 

10. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ δηαηάμεσλ ησλ /DCFTA ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγεηαθή 

ζπλεξγαζία γηα ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνύ θαη ηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθώλ, 

δηαθαλώλ θαη απαιιαγκέλσλ από δηαθξίζεηο ελεξγεηαθώλ αγνξώλ ζύκθσλα κε ηνπο 

θαλόλεο θαη ηα πξόηππα ηεο ΔΔ, θαζώο θαη γηα ηελ αλαλεώζηκε ελέξγεηα θαη ηελ 

ελεξγεηαθή απόδνζε· ζηεξίδεη ηελ πξόζεζε ηεο ΔΔ λα εληζρύζεη ηελ πιήξε 

νινθιήξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο κε ηε Μνιδαβία, ηελ Οπθξαλία θαη ηε Γεσξγία 

κέζσ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλόηεηαο· 

11. ππνγξακκίδεη πόζε ζεκαζία έρεη λα εμεγεζνύλ ζηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξώλ ζύλδεζεο 

ηα νθέιε από ηελ εθαξκνγή ησλ /DCFTA θαη λα δηαιπζνύλ ηπρόλ κύζνη· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο (ΔΤΔΓ) λα ζηεξίμνπλ, ζε 

απηό ην πιαίζην, ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη ηα ΜΜΔ, επηδνθηκάδεη 

δε ην έξγν ηεο Οκάδαο «East Stratcome» (Αλαηνιηθήο ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο) πξνο 

απηή ηελ θαηεύζπλζε· 

Γεωργία 
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12. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί έλα πνιηηηθό πεξηβάιινλ εξεκίαο θαη ζεβαζκνύ, λα 

δηαζθαιηζηεί δε ν πιήξεο ζεβαζκόο ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ πνπ εγγπώληαη ηε δεκνθξαηία, ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ηνλ 

ζεβαζκό ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε Γεσξγία· ππνγξακκίδεη ην γεγνλόο όηη ε 

ύπαξμε βηώζηκεο αληηπνιίηεπζεο είλαη ζεκειηώδεο γηα έλα ηζόξξνπν θαη ώξηκν 

πνιηηηθό ζύζηεκα· θαηαδηθάδεη όιεο ηηο αλαθεξόκελεο πξάμεηο βίαο εηο βάξνο κειώλ 

νπνηνπδήπνηε πνιηηηθνύ θόκκαηνο θαη ηνλίδεη όηη θάζε ηέηνηα πξάμε πξέπεη λα 

δηεξεπλάηαη ακέζσο θαη ελδειερώο· 

13. ζεσξεί όηη ε δίσμε ηνπ πξώελ πξνέδξνπ ηεο Γεσξγίαο Μηραήι ααθαζβίιη θαη νη 

θξαηήζεηο θαη θπιαθίζεηο αμησκαηνύρσλ πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ θαη κειώλ ηεο 

ζεκεξηλήο αληηπνιίηεπζεο είλαη εμόθζαικα παξαδείγκαηα επηιεθηηθήο δηθαηνζύλεο· 

εθθξάδεη επίζεο ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθαζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο κε ζθνπό ηελ απνδπλάκσζε πνιηηηθώλ αληηπάισλ, γεγνλόο πνπ 

ππνλνκεύεη ηελ επξσπατθή πνξεία ηεο Γεσξγίαο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ γεσξγηαλώλ 

αξρώλ ζην πεδίν ησλ δεκνθξαηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ· ππελζπκίδεη ηελ ππόζεζε ηνπ 

πξώελ δεκάξρνπ Σηθιίδαο, Γθίγθη Οπγθνπιάβα, ν νπνίνο ζπλειήθζε κόιηο 23 ώξεο 

κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπ όηαλ ην πληαγκαηηθό Γηθαζηήξην έθξηλε ηελ παξάηαζε ηεο 

πξνζσξηλήο ηνπ θξάηεζεο αληηζπληαγκαηηθή θαη παξάλνκε· θαιεί ηηο γεσξγηαλέο 

πνιηηηθέο ειίη λα εζηηαζζνύλ ζην κέιινλ ηεο ρώξαο ηνπο θαη λα ακβιύλνπλ ηελ 

πνιηηηθή πόισζε· 

14. ηνλίδεη όηη όιεο νη δηώμεηο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη από δηαθάλεηα, ακεξνιεςία, 

ηεθκεξίσζε θαη αλαινγηθόηεηα θαη λα είλαη απαιιαγκέλεο από πνιηηηθέο ζθνπηκόηεηεο, 

λα ηεξνύλ απζηεξά ηηο πξνβιεπόκελεο αλαθξηηηθέο θαη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα 

δηεμάγνληαη κε πιήξε ζεβαζκό ησλ αξρώλ ηεο ακεξόιεπηεο δίθεο, όπσο απηέο 

θαηνρπξώλνληαη ζηελ Δπξσπατθή ύκβαζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ· 

15. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο πξόζθαηεο απόπεηξεο αιιαγήο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη 

ηεο εθδνηηθήο πνιηηηθήο ηνπ δεκνθηιέζηεξνπ αλεμάξηεηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ ηεο 

Γεσξγίαο, Rustavi 2· απαηηεί λα ζηακαηήζεη απηή ε πνιηηηθή ηαθηηθή ππνθίλεζεο 

εθθνβηζκνύ· επαλαιακβάλεη όηη θάηη ηέηνην ζπληζηά κία ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή 

ππνηξνπή πεξηνξηζκνύ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Σύπνπ θαη παξαβηάδεη ην πλεύκα θαη ην 

γξάκκα ηεο /DCFTA, επηπξόζζεηα δε ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ επξσπατθή πνξεία ηεο 

Γεσξγίαο· 

16. θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Γεσξγίαο, ηδίσο ελόςεη ησλ βνπιεπηηθώλ εθινγώλ ηνπ 2016, 

λα δεκηνπξγήζεη έλα επλντθό πεξηβάιινλ γηα ηελ ειεπζεξία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πξνσζείηαη ε ειεπζεξία έθθξαζεο θαη ε πνιπθσλία ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο, θαη λα επηηξέςεη ζηα κέζα ελεκέξσζεο λα ελεκεξώλνπλ ην θνηλό κε 

αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθόηεηα, ρσξίο πνιηηηθέο ή νηθνλνκηθέο πηέζεηο· 

17. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ ΔΤΔΓ λα πξνβνύλ ζε απνζηνιή πςειόβαζκσλ ζπκβνύισλ 

σο εκπεηξνγλσκόλσλ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ζπληαμηνύρνη δηθαζηέο ηνπ 

Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, γηα λα παξαηεξήζνπλ ηελ εθδηθαδόκελε ππόζεζε ηνπ Rustavi 2· 

18. επαλαιακβάλεη ηε ζηαζεξή ηνπ ππνζηήξημε ζηελ αλεμαξηεζία, ηελ θπξηαξρία θαη ηελ 

εδαθηθή αθεξαηόηεηα ηεο Γεσξγίαο, εληόο ησλ δηεζλώο αλαγλσξηζκέλσλ ζπλόξσλ ηεο, 

εθθξάδεη δε θαη πάιη ηελ αλεζπρία ηεο γηα ηε ζπλερηδόκελε θαηνρή ησλ γεσξγηαλώλ 
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εδαθώλ ηεο Ακπραδίαο θαη ηνπ Σζρηλβάιη/ Νόηηαο Οζεηίαο από ξσζηθέο δπλάκεηο· 

θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηε ζπλέρηζε θαη επέθηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ιεγόκελεο 

δεκηνπξγίαο ζπλόξσλ θαηά κήθνο ηεο δηνηθεηηθήο γξακκήο νξηνζέηεζεο ππό ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο Ρσζίαο, πξάγκα πνπ έρεη ζνβαξέο αλζξσπηζηηθέο ζπλέπεηεο· 

ελζαξξύλεη ηε Γεσξγία λα εμαθνινπζήζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο λα θζάλεη ε επηξξνή ηεο 

ζε όιεο ηηο θνηλόηεηέο ηεο θαζ’ όιε ηελ επηθξάηεηά ηεο·  

Μολδαβία 

19. εθθξάδεη ηηο ζνβαξέο ηεο αλεζπρίεο γηα ηελ εθ ησλ πξαγκάησλ ζπζηεκηθή πνιηηηθή 

αζηάζεηα πνπ ζπλερίδεηαη νπζηαζηηθά από ηηο ηειεπηαίεο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ζηηο 

30 Ννεκβξίνπ 2014· εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη ην Κνηλνβνύιην ηεο 

Μνιδαβίαο θαη ηα πνιηηηθά θόκκαηα πνπ εθπξνζσπνύληαη ζε απηό δελ έρνπλ 

θαηαθέξεη αθόκε λα ζρεκαηίζνπλ λέα θπβέξλεζε κεηά από ηελ παξαίηεζε ηεο 

θπβέξλεζεο ηνπ πξσζππνπξγνύ θ. Valeriu Streleț, ε νπνία αθνινύζεζε ηελ ςήθν 

δπζπηζηίαο ηεο 29εο Οθησβξίνπ 2015· ζεκεηώλεη ηηο αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο 

ζρεκαηηζκνύ λέαο θπβέξλεζεο ζηηο 4 θαη 13 Ιαλνπαξίνπ· 

20. ζεσξεί όηη ην ζεκεξηλό πνιηηηθό αδηέμνδν ζηε Μνιδαβία έρεη θζάζεη ζε θξίζηκν 

ζεκείν θαη απεηιεί λα απνζηαζεξνπνηήζεη ηε ρώξα θαη ηα ήδε αζζελή ζεζκηθά ηεο 

όξγαλα αιιά θαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ νηθνλνκία, ηδίσο κε ηελ πηώζε ησλ ΑΞΔ θαη 

ησλ θνξνινγηθώλ εζόδσλ· 

21. θαιεί όια ηα θηινεπξσπατθά πνιηηηθά θόκκαηα ηεο Μνιδαβίαο λα παξακεξίζνπλ ηηο 

δηαθνξέο ηνπο θαη λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο, λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζε 

δηαπξαγκαηεύζεηο θαη λα ζέζνπλ ηέινο ζε απηή ηελ θξίζε, επηηπγράλνληαο ηελ 

απαηηνύκελε πιεηνςεθία γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ζηαζεξήο θπβέξλεζεο πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζεη σο ην ηέινο ηεο παξνύζαο θνηλνβνπιεπηηθέο ζεηείαο θαη ζα πξνρσξήζεη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε δπλακηθή εθαξκνγή όισλ ησλ αλαγθαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ κε 

ζαθή απόδνζε θαη αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο· 

22. θαιεί ηα θηινεπξσπατθά πνιηηηθά θόκκαηα λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ζνβαξέο γεσπνιηηηθέο 

ζπλέπεηεο ηπρόλ απνηπρίαο ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα ζρεκαηίζνπλ λέα θπβέξλεζε 

κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηεο 29εο Ιαλνπαξίνπ 2016, όπσο νξίδεη ε απόθαζε ηνπ 

πληαγκαηηθνύ Γηθαζηεξίνπ, πξάγκα πνπ ζα νδεγήζεη ζε λέεο πξόσξεο εθινγέο· 

ηνλίδεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ελδερνκέλσο ζα έρεη ε δηεμαγσγή λέσλ εθινγώλ 

ζηελ ηζρύ ησλ θηινεπξσπατθώλ θνκκάησλ θαζώο θαη ηελ πηζαλή/ξεαιηζηηθή κεηαβνιή 

γεσπνιηηηθήο θαηεύζπλζεο θαη ηελ πεξαηηέξσ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο ρώξαο· 

23. επηζεκαίλεη όηη νη αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο ζηε Μνιδαβία πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εμάιεηςε ηεο ζπζηεκηθήο δηαθζνξάο, ηελ άξζε ηεο «θαηάιεςεο» ηνπ θξάηνπο, ηε 

δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ, ακεξόιεπησλ θαη αθνκκάηηζησλ δηθαζηηθώλ αξρώλ, ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γηεζλνύο 

Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ (ΓΝΣ) θαη ηε δηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο επνπηείαο ηνπ 

ηξαπεδηθνύ ηνκέα· εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ πνπ, εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο, ηεο 

αδπλακίαο ησλ κνιδαβηθώλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ λα απνδώζνπλ θαη ηεο έιιεηςεο 

ζπκθσλίαο κε ην ΓΝΣ, έρεη αλαζηαιεί ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο ΔΔ από ηηο αξρέο ηνπ 

2015· επηζεκαίλεη ην ελδερόκελν πηώρεπζεο ζηηο αξρέο ηνπ 2016, αλ εμαθνινπζήζεη ε 

ηξέρνπζα πνιηηηθή θξίζε· 
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24. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δώζνπλ θάζε αλαγθαία ηερληθή ηερλνγλσζία 

θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζηε κειινληηθή θπβέξλεζε ηεο Μνιδαβίαο, θαηά ην 

παξάδεηγκα ηεο ελσζηαθήο Οκάδαο Τπνζηήξημεο ηεο Οπθξαλίαο, κεηαμύ άιισλ 

δηαζέηνληαο εκπεηξνγλώκνλεο θαη ππαιιήινπο από ηηο Βξπμέιιεο θαη ηηο πξσηεύνπζεο 

ησλ θξαηώλ κειώλ θαη εγθαζηζηώληαο ηνπο ζηε κνιδαβηθή δηνίθεζε, ώζηε λα κπνξνύλ 

λα βνεζνύλ θαη λα επνπηεύνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ επί ηόπνπ θαη ζε 

εκεξήζηα βάζε· 

25. επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα θαη λα επηδεηρζνύλ 

πνιηηηθή βνύιεζε θαη ζάξξνο ζηε δένπζα δηεξεύλεζε ηνπ ζθαλδάινπ δηαθζνξάο πνπ 

νδήγεζε ζηελ ππεμαίξεζε πεξίπνπ ελόο δηζεθαηνκκπξίνπ επξώ (αληηζηνηρεί πεξίπνπ 

ζην 18% επί ηνπ ηνπηθνύ ΑΔγρΠ) από ηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα, θαζώο θαη ζηελ αλάγθε λα 

πξνζαρζνύλ νη ππεύζπλνη ζηε δηθαηνζύλε θαη λα αλαθηεζνύλ ηα ππεμαηξεζέληα· όια ηα 

παξαπάλσ κέηξα ζα απνηεινύζαλ ζεκαληηθό βήκα ηεο εμνπζηάδνπζαο πνιηηηθήο ηάμεο 

πξνο ηελ αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζύλεο ηεο θνηλσλίαο· 

Ουκρανία 

 26. επηδνθηκάδεη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο ζθαηξηθήο θαη ζε βάζνο ζπκθσλίαο ειεπζέξσλ 

ζπλαιιαγώλ ΔΔ-Οπθξαλίαο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016· θαηαδηθάδεη σζηόζν ην γεγνλόο 

όηη ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία αλέζηεηιε κνλνκεξώο ηε ζπκθσλία ειεύζεξσλ ζπλαιιαγώλ 

κε ηελ Οπθξαλία, επέβαιε βαξείο εκπνξηθνύο πεξηνξηζκνύο ζηηο νπθξαληθέο εμαγσγέο 

πξνο ηε Ρσζία θαη παξαθσιύεη ηε δηακεηαθόκηζε εκπνξεπκάησλ πξνο ηξίηεο ρώξεο, 

παξαβηάδνληαο ηηο ζπκθσλίεο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ θαη άιιεο 

δηκεξείο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, κε θαηαζηξεπηηθέο επηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο 

Οπθξαλίαο θαη ζην εμσηεξηθό ηεο εκπόξην· θαιεί ην πκβνύιην λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο 

πνπ ζα ελζαξξύλνπλ ηε Ρσζία λα επαλνξζώζεη θαη λα θαηαξγήζεη απηά ηα κέηξα· 

εθθξάδεη ηελ πξόζεζή ηεο λα εμαθνινπζήζεη λα αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηεο DCFTA 

ΔΔ-Οπθξαλίαο ζηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ· 

27. εμαίξεη ηελ άλεπ πξνεγνπκέλνπ αλνηθηή πξνζέγγηζε θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δπηηξνπήο 

εδώ θαη ελάκηζε ρξόλν λα δώζε απάληεζε ζε όιεο ηηο ακθηβνιίεο ηεο ξσζηθήο πιεπξάο 

όζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο DCFTA θαη λα βξεζνύλ πξαθηηθέο 

ιύζεηο· εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ηελ αδπλακία ηεο ξσζηθήο πιεπξάο λα δώζεη 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ηνπ πώο ζα επεξεαζηεί ε δηθή ηεο αγνξά θαη ην εκπόδην 

από ηελ εθαξκνγή ηεο DCFTA· επαλαιακβάλεη ηα ελ δπλάκεη νθέιε ηεο /DCFTA 

γηα ηε Ρσζία, ράξε ζηελ αύμεζε ησλ εκπνξηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο γεηηνλίαο· 

28. επαλαιακβάλεη ηελ έληνλε θαηαδίθε ηνπ όζνλ αθνξά ηε ξσζηθή επηζεηηθή θαη 

επεθηαηηθή πνιηηηθή, ε νπνία ζπληζηά απεηιή ζηελ ελόηεηα, ηελ εδαθηθή αθεξαηόηεηα 

θαη αλεμαξηεζία ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο ίδηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζώο θαη ηεο 

ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο θαη θαηνρήο νπθξαληθνύ εδάθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

παξάλνκεο πξνζάξηεζεο ηεο Κξηκαίαο, θαηά παξάβαζε ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ θαη ησλ 

δεζκεύζεσλ ηεο ίδηαο ηεο Ρσζίαο, όπσο απνξξένπλ από ηνλ Υάξηε ηνπ ΟΗΔ, ηελ 

Σειηθή Πξάμε ηνπ Διζίλθη ζην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνύ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε 

πλεξγαζία ζηελ Δπξώπε (ΟΑΔ) θαη ην Μλεκόλην ηεο Βνπδαπέζηεο, ηεο 5εο 

Γεθεκβξίνπ 1994· 

29. εθθξάδεη ζνβαξέο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Μηλζθ κέρξη 
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ηελ αξρηθώο ζπκθσλεζείζα πξνζεζκία ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015· ππελζπκίδεη όηη νη 

ξσζηθέο αξρέο θέξνπλ από απηή ηελ άπνςε ηδηαίηεξε επζύλε· επαλαιακβάλεη όηη νη 

παξαβηάζεηο ηεο θαηάπαπζεο ηνπ ππξόο έρνπλ απμεζεί από ηα κέζα Οθησβξίνπ, νη 

παξαηεξεηέο ηεο εηδηθήο απνζηνιήο επηηήξεζεο ηνπ ΟΑΔ εμαθνινπζεί λα 

αληηκεησπίδεη πεξηνξηζκνύο ζηελ ειεπζεξία θηλήζεώλ ηνπο, ε απνθαηάζηαζε ηνπ 

νπθξαληθνύ ειέγρνπ ζε όιν ην κήθνο ησλ ζπλόξσλ κε ηε Ρσζία δελ έρεη πινπνηεζεί, 

ζπκθσλία γηα ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ ηνπηθώλ εθινγώλ ζηηο θαηερόκελεο 

πξνζσξηλά πεξηνρέο ηνπ Λνπγθάλζθ θαη ηνπ Νηνλέηζθ δελ έρεη ζπλαθζεί θαη δελ έρνπλ 

αθόκε ειεπζεξσζεί όινη νη αηρκάισηνη θαη νη παξαλόκσο θξαηνύκελνη όπσο ε 

Νάληηγηα αθηζέλθν ή ν Οιέγθ εληζόθ· 

30. ραηξεηίδεη ηελ απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2015 λα παξαηείλεη ηηο 

νηθνλνκηθέο θπξώζεηο εηο βάξνο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο επεηδή δελ ηήξεζε ηηο 

ζπκθσλίεο ηνπ Μηλζθ· επαλαιακβάλεη όηη ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ ζπκθσληώλ ηνπ 

Μηλζθ είλαη απαηηνύκελν γηα ηελ αλαζηνιή ησλ θπξώζεσλ· 

31. ζπγραίξεη ηελ Οπθξαλία γηα ηε ζεηηθή έθζεζε πξνόδνπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηώηνο ησλ ζεσξήζεσλ, ε νπνία 

δεκνζηνπνηήζεθε από ηελ Δπηηξνπή ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015· αλακέλεη από ηελ 

νπθξαληθή εγεζία λα πινπνηήζεη ηηο δεζκεύζεηο ηεο λα θαηαπνιεκήζεη ηε δηαθζνξά 

θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2016· ραηξεηίδεη ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο ησλ νπθξαληθώλ 

αξρώλ λα εθαξκόζνπλ ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηώηνο ησλ 

ζεσξήζεσλ· αλακέλεη όηη ε γξήγνξε εηζαγσγή ηνπ θαζεζηώηνο ηαμηδηώλ ρσξίο 

ππνρξέσζε ζεώξεζεο ζα ζεσξεζεί από ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Οπθξαλώλ σο 

απηό όθεινο ηεο επξσπατθήο ηνπο επηινγήο· αλακέλεη ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή 

πξόηαζε εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ζα πξνζηεζεί ε Οπθξαλία ζηνλ 

θαηάινγν ησλ ηξίησλ ρσξώλ νη ππήθννη ησλ νπνίσλ εμαηξνύληαη από ηελ απαίηεζε 

ζεώξεζεο· 

32. ηνλίδεη όηη ε κεγαιύηεξε από ηηο επηκέξνπο πξνθιήζεηο ησλ κεηαξξπζκηζηηθώλ 

πξνζπαζεηώλ είλαη ε ελδεκηθή δηαθζνξά· πξνηξέπεη ηηο νπθξαληθέο αξρέο λα 

δεζκεπζνύλ ζηελ εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο ζηε ρώξα· ραηξεηίδεη ηηο απνθάζεηο πνπ 

έρνπλ ιεθζεί σο ηώξα, όπσο ηε ζπγθξόηεζε λνκνζεζίαο, ζεζκηθώλ θνξέσλ (Δζληθή 

Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο, Δζληθόο Οξγαληζκόο γηα ηελ Απνηξνπή ηεο 

Γηαθζνξάο, εηδηθόο εηζαγγειέαο γηα ππνζέζεηο δηαθζνξάο) θαη κεραληζκώλ θαηά ηεο 

δηαθζνξάο· ελζαξξύλεη ζζελαξά ηε δηαθύιαμε ηεο πνιηηηθήο αλεμαξηεζίαο ησλ 

ζεζκηθώλ νξγάλσλ θαζώο θαη ηε δηαζθάιηζε επαξθώλ νηθνλνκηθώλ θαη άιισλ πόξσλ 

πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα εθηεινύλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη επνκέλσο λα 

ζπκκνξθώλνληαη πιήξσο κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο αιιά, πξν 

παληόο, θαη ησλ πνιηηώλ ηεο Οπθξαλίαο· ηνλίδεη, εηδηθόηεξα, όηη ηα ζεζκηθά όξγαλα γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο πξέπεη λα είλαη πνιηηηθώο αλεμάξηεηα θαη 

εμνπιηζκέλα κε επαξθείο αξκνδηόηεηεο θαη πόξνπο γηα λα εθηεινύλ πξαγκαηηθά ηελ 

εληνιή ηνπο· πξνηξέπεη ηηο αξρέο λα κελ θάλνπλ θαλελόο είδνπο ζπκβηβαζκνύο ζε απηό 

ηνλ ηνκέα θαη λα αληηκεησπίζνπλ θεθηεκέλα ζπκθέξνληα, θαζώο ηόζν ε δηεζλήο 

θνηλόηεηα πνπ εκπιέθεηαη ζηε ζηήξημε ηεο Οπθξαλίαο όζν θαη νη ίδηνη νη Οπθξαλνί 

πνιίηεο αλακέλνπλ γξήγνξα θαη απηά απνηειέζκαηα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο· ε πξόνδνο ζα κεηξεζεί κόλν κε βάζε ηα απνηειέζκαηα θαη όρη ηηο θαιέο 

πξνζέζεηο· 
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33. αλακέλεη από ηηο νπθξαληθέο αξρέο ηελ ηαρεία θαη απζηεξή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο DCFTA θαη ηνπ Θεκαηνινγίνπ ηεο ύλδεζεο· εθθξάδεη ηελ θαηαλόεζή ηνπ πνπ ε 

εκπόιεκε θαηάζηαζε ζηελ αλαηνιηθή Οπθξαλία είλαη ζνβαξό εκπόδην ζε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα· θαζηζηά σζηόζν ζαθέο όηη ε επηηπρία θαη ε αληνρή ηεο Οπθξαλίαο έλαληη 

νπνηνπδήπνηε εμσηεξηθνύ ερζξνύ εμαξηάηαη απνιύησο από ηελ πγεία ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο θαη ην λνκηθό ηεο πιαίζην, ηελ αλάπηπμε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ απμαλόκελε 

επεκεξία· 

34. επαλαιακβάλεη όηη ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο /DCFTA ζα νδεγήζεη ζε κεγαιύηεξε 

ζηαζεξόηεηα, βηώζηκε κεγέζπλζε, πξόζβαζε ζε λέεο αγνξέο θαη πξνζέγγηζε ησλ 

ελσζηαθώλ θαλόλσλ θαη πξνηύπσλ, πξάγκα πνπ ζα σθειήζεη ην νηθνλνκηθό 

πεξηβάιινλ θαη ζα θαηαζηήζεη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ δηαθαλέζηεξε ζηηο 

δηαδηθαζίεο δεκόζησλ πξνκεζεηώλ, γηα παξάδεηγκα, αθήλνληαο έηζη πίζσ ηε 

κεηαζνβηεηηθή νιηγαξρηθή πξαθηηθή ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθσληώλ θάησ απ’ ην ηξαπέδη· 

ζα θέξεη απηά απνηειέζκαηα ζηνλ κέζν πνιίηε, εμαζθαιίδνληάο ηνπ απαζρόιεζε θαη 

επηηξέπνληάο ηνπ λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κία ρώξα κε πγηείο θαη ηζρπξνύο ζεζκνύο, 

δίλνληάο ηνπ ζεβαζκό θαη αμηνπξέπεηα· 

35. γηα λα απνθαηαζηαζεί ε πιήξεο εκπηζηνζύλε ηνπ νπθξαληθνύ ιανύ ζηελ εηιηθξίλεηα 

ησλ κεηαξξπζκηζηηθώλ πξνζπαζεηώλ ησλ ησξηλώλ νπθξαληθώλ αξρώλ, ε δηθαζηηθή θαη 

ε εηζαγγειηθή κεηαξξύζκηζε πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ σο πξνηεξαηόηεηεο καθξάο 

πλνήο· απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο ζα εμαζθαιίζνπλ κηα λέα γεληά αλεμάξηεησλ 

επαγγεικαηηώλ πνπ θαηαιακβάλνπλ αμηώκαηα κε βάζε αληηθεηκεληθέο αληαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο επηινγήο· ηνλίδεη εκθαηηθά όηη ε Γεληθή Δηζαγγειία πξέπεη λα αλαθηήζεη 

ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ ιανύ νδεγώληαο ηνπο ππεπζύλνπο γηα ηνλ θόλν δηαδεισηώλ ηνπ 

EuroMaidan ζηε δηθαηνζύλε· άθξσο ζεκαληηθά είλαη ε αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζύλεο, ε 

δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ε απνθνκκαηηθνπνίεζε· πξέπεη λα εγθαζηδξπζεί έλα 

γλήζηα απνηειεζκαηηθό θξάηνο δηθαίνπ· ηνλίδεη όηη ε πξόνδνο ζα είλαη νξαηή αθ’ ήο 

ζηηγκήο ππάξμεη ξηδηθή ξήμε κε ην παξειζόλ θαη ν κέζνο πνιίηεο κάζεη όηη ε 

δηθαηνζύλε είλαη ζην πιεπξό ηνπ θαη όρη ζην πιεπξό όζσλ κπνξνύλ λα ηελ 

εμαγνξάζνπλ, όπσο ζπλέβαηλε ηηο ηειεπηαίεο δύν δεθαεηίεο· 

35. ραηξεηίδεη ηελ εμειηζζόκελε ζπληαγκαηηθή κεηαξξύζκηζε ζηνπο ηνκείο ηεο 

απνθέληξσζεο θαη ησλ δηθαζηηθώλ αξρώλ· ππελζπκίδεη όηη ε Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο εμέδσζε ζεηηθέο ζπζηάζεηο γηα ακθόηεξεο ηηο δέζκεο 

ζπληαγκαηηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ· ηνλίδεη όηη ε έγθξηζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε 

ηηο δηθαζηηθέο αξρέο ζα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα νινθιεξσκέλε κεηαξξύζκηζε ηνπ 

δηθαζηηθνύ ζπζηήκαηνο, σο εθ ηνύηνπ ραηξεηίδεη ην γεγνλόο όηη ην νπθξαληθό 

θνηλνβνύιην δηαβίβαζε απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην πληαγκαηηθό Γηθαζηήξην· 

ππνγξακκίδεη ην γεγνλόο όηη νη ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνθέληξσζε, εθηόο ηνπ 

όηη αληαπνθξίλνληαη ζε κία από ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκθσληώλ ηνπ Μηλζθ, ζα 

ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο ρώξαο· δεηεί επνκέλσο από ην 

νπθξαληθό θνηλνβνύιην λα πξνβεί ζύληνκα ζηελ έγθξηζε απηώλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

θαηά ηε δεύηεξε αλάγλσζε· 

36. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο νπθξαληθήο νηθνλνκίαο θαη ηε 

γεληθόηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο· ζεκεηώλεη ηελ ειαθξά πξόνδν πνπ 

αλαθέξεηαη ζε ζρέζε κε ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ επηδόζεσλ· επαηλεί ηε 

ζπκθσλία-ζηαζκό γηα ηελ ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο ηελ νπνία επέηπρε ε Οπθξαλία κε 
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ηνπο πηζησηέο ηεο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015· ππελζπκίδεη όηη ε δηεζλήο θνηλόηεηα, θαη 

ηδηαίηεξα ε ΔΔ, δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα κε έδξα ζηελ Δπξώπε, ην ΓΝΣ θαη 

κεκνλσκέλεο ρώξεο δσξεηέο έρνπλ δεζκεπζεί ζηε ρνξήγεζε ελόο άλεπ πξνεγνπκέλνπ 

πνζνύ πεξίπνπ 20 δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ· ε εθηακίεπζή ηνπ πξέπεη λα ζπλδεζεί 

απζηεξά κε απηή πξόνδν ζηηο κεηαξξπζκίζεηο, κε δείθηεο θαη ηελ εθαξκνγή 

ρξνλνδηαγξακκάησλ· ε απνξξύζκηζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε εμάιεηςε ησλ κνλνπσιίσλ 

πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπλ λα είλαη πξνηεξαηόηεηα, όπσο θαη πεξαηηέξσ θαλνληζηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, γλήζηεο ηδησηηθνπνηήζεηο, θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη δεκηνπξγία επλντθνύ επελδπηηθνύ θιίκαηνο· ραηξεηίδεη ηελ πξόζθαηε 

ίδξπζε ππεξεζίαο γηα ηελ θαιύηεξε θαλνληζηηθή απόδνζε, ε νπνία πξόθεηηαη λα 

ππεξεηεί απηό ηνλ ζθνπό· δεηεί λα ππάξμεη ελεξγόο ζπκκεηνρή ηεο θνηλόηεηαο 

εκπεηξνγλσκόλσλ ζηελ Οπθξαλία, θαζώο θαη ζπκβνιή εκπεηξνγλσκόλσλ ηεο ΔΔ κέζσ 

ηεο παξνρήο αλεμάξηεηεο εκπεηξνγλσκνζύλεο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ· 

37. εθηηκά ζεηηθά ην απνηειεζκαηηθό θαη δπλακηθό έξγν ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 

ύλδεζεο ΔΔ-Οπθξαλίαο όζνλ αθνξά ηελ επνπηεία ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Οπθξαλία ζε 

ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ νηθνλνκία, θαζώο θαη ηε δέζκεπζή ηεο λα 

ζηεξίδεη ηε βειηίσζε ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη 

νπθξαληθέο αξρέο κε πξνζαλαηνιηζκό ηελ ΔΔ· ππελζπκίδεη ην κλεκόλην ζπλεξγαζίαο 

πνπ ππέγξαςαλ ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ε Βεξρόβλα Ράληα ην 2015 γηα έλα 

θνηλό πιαίζην θνηλνβνπιεπηηθήο ζηήξημεο θαη νηθνδόκεζεο δπλακηθνύ κεηαμύ ησλ δύν 

θνηλνβνπιίσλ· ππελζπκίδεη όηη ηε ζηηγκή απηή θηλεηνπνηείηαη απνζηνιή εθηίκεζεο 

αλαγθώλ πνπ έρεη ζθνπό λα πξνζδηνξίζεη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξόθεηηαη λα 

παξαζρεζεί ζηήξημε από ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην ζηε Βεξρόβλα Ράληα ηεο 

Οπθξαλίαο· 

38. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εληζρπζεί ε νπθξαληθή θνηλσλία ησλ πνιηηώλ ώζηε λα κπνξεί λα 

ζπκβνπιεύεη θαη λα ζηεξίδεη ηηο αξρέο ζηελ εθηέιεζε ησλ ππεζρεκέλσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη λα ελεξγεί σο παξάγσλ παξαθνινύζεζεο θαη πιεξνθνξηνδόηεο· 

ραηξεηίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο θνηλόηεηαο εκπεηξνγλσκόλσλ 

θαη ηεο Βεξρόβλα Ράληα ζηε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

/DCFTA· επηδνθηκάδεη ην γεγνλόο όηη νη πξνηεξαηόηεηεο ηεο Βεξρόβλα Ράληα 

δηακνξθώλνληαη κέζσ νινθιεξσκέλνπ δηαιόγνπ κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ· δεηεί 

κία εληζρπκέλε πξνζέγγηζε κε ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

θνηλόηεηαο, ηδίσο ησλ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, σο πξνο ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

επθαηξίεο πνπ παξέρεη ε /DCFTA· θαιεί θαη άιινπο θξαηηθνύο ζεζκνύο λα γίλνπλ 

εηαίξνη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, θαζώο ε εθαξκνγή ηεο /DCFTA ρξεηάδεηαη 

γλήζηα ππνζηήξημε θαη απνδνρή από ηελ θνηλσλία, πξάγκα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κόλν κέζσ δηαιόγνπ θαη αληαιιαγήο απόςεσλ· 

39. εθθξάδεη ηε βαζηά ηεο αλεζπρία γηα ηηο παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ 

αλαηνιηθή Οπθξαλία θαη ηελ Κξηκαία, ε νπνία έρεη πξνζαξηεζεί παξάλνκα ζηε Ρσζηθή 

Οκνζπνλδία θαη ζηελ νπνία νη Σάηαξνη ηεο Κξηκαίαο θαη άιιεο κεηνλόηεηεο, ηδίσο 

ζξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο, πθίζηαληαη ζηνρεπκέλεο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ εμαηηίαο ηεο γεληθόηεξεο θαηάξξεπζεο ηνπ λόκνπ θαη ηεο ηάμεο· 

40. ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα ηελ ΔΔ λα δώζεη, από θνηλνύ κε ηηο νπθξαληθέο αξρέο, 

κεγαιύηεξε πξνζνρή ζηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε πνπ πθίζηαηαη ε Οπθξαλία, ώζηε λα 
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αληηκεησπηζηεί ε θαηαζηξνθηθή αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε, εηδηθόηεξα ε θαηάζηαζε 

ησλ εθηνπηζζέλησλ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο· επαηλεί ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιαλ 

πξνο απηό ηνλ ζθνπό νη νπθξαληθέο αξρέο, ε Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη ε δηεζλήο 

θνηλόηεηα ζην ζύλνιό ηεο· επαλαιακβάλεη ηηο πξνεγνύκελεο εθθιήζεηο ηεο πξνο ηελ 

Δπηηξνπή λα απμήζεη ηε δηαθάλεηα ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο από ηελ ΔΔ θαη ηνλίδεη 

όηη απηόο είλαη έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο γηα λα θεξδίζεη θαλείο ηε ζθέςε θαη ηηο 

θαξδηέο ησλ αλζξώπσλ ζηηο πιεηηόκελεο πεξηνρέο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ 

ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ηεο ΔΔ πξνο ηελ Οπθξαλία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζνβαξήο 

αλζξσπηζηηθήο θξίζεο· 

41. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ην πιαίζην ζην νπνίν πξόθεηηαη λα δηεμαρζεί 

πξνζερώο ζηελ Οιιαλδία ην ζπκβνπιεπηηθό δεκνςήθηζκα ζρεηηθά κε ηε /DCFTA 

ΔΔ-Οπθξαλίαο· πξνζδνθεί όηη ε απόθαζε ηνπ νιιαλδηθνύ ιανύ ζα βαζίδεηαη ζηα 

πξνηεξήκαηα ηεο ζπκθσλίαο, αλαγλσξίδνληαο ηα απηά νθέιε ηεο γηα ηελ ΔΔ θαη ηελ 

Οιιαλδία εηδηθόηεξα· δεηεί από ηελ νιιαλδηθή θπβέξλεζε λα είλαη ζαθήο όζνλ αθνξά 

ηε ζπλέρεηα πνπ αλακέλεηαη λα δώζεη ζην απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο· 

° 

° ° 

42. ηνλίδεη όηη ε ππνγξαθή θαη θύξσζε ηεο πκθσλίαο ύλδεζεο δελ απνηειεί ηνλ ηειηθό 

ζθνπό ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηεο ΔΔ, αθελόο, θαη ηεο Γεσξγίαο, ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο 

Οπθξαλίαο, αθεηέξνπ, θαη ππνγξακκίδεη όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 49 ΔΔ, ε Γεσξγία, 

ε Μνιδαβία θαη ε Οπθξαλία, όπσο θάζε άιιν επξσπατθό θξάηνο, έρνπλ επξσπατθή 

πξννπηηθή θαη κπνξνύλ λα δεηήζνπλ λα γίλνπλ κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθόζνλ 

ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ζέβνληαη ηηο ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο, 

ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ κεηνλνηήησλ θαη δηαζθαιίδνπλ ην 

θξάηνο δηθαίνπ· 

43. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζηνπο πξνέδξνπο, ηνπο 

πξσζππνπξγνύο θαη ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνβνπιίσλ ηεο Γεσξγίαο, ηεο Μνιδαβίαο 

θαη ηεο Οπθξαλίαο, ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ, ηνλ Πξόεδξν ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηελ Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο 

Έλσζεο γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο θαη ζηνλ ππνπξγό 

Δμσηεξηθώλ ηεο Οιιαλδίαο. 


