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B8-0077/2016 

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 ππφςε ηηο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο ηεο 27εο Ινπλίνπ 2014 κεηαμχ ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Ελέξγεηαο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηνπο, αθελφο, θαη ηεο Γεσξγίαο, ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο, αθεηέξνπ, θαζψο 

θαη ηηο ζθαηξηθέο θαη ζε βάζνο ζπκθσλίεο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ θχξσζε απηψλ ησλ ζπκθσληψλ απφ ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηνλ 

επηέκβξην (Οπθξαλία), ηνλ Ννέκβξην (Μνιδαβία) θαη ηνλ Δεθέκβξην 2014 (Γεσξγία) 

θαη ηα ζπλνδεπηηθά ςεθίζκαηα πνπ εγθξίζεθαλ ζηε ζπλέρεηα απφ ην Επξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

γεηηνλίαο, ε νπνία εγθξίζεθε ηνλ Ινχλην 2015 θαη ηα ζρεηηθά ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε 

ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηηο ηξεηο ρψξεο, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζεκαηνιφγηα ζχλδεζεο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2016 πνπ δηαδέρζεθαλ 

ην ζρέδην δξάζεο ηεο Επξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο (ΕΠΓ) γηα ηηο ηξεηο ρψξεο, 

– έρνληαο ππφςε ηηο εθζέζεηο πξνφδνπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή απφ ηε Γεσξγία θαη ηελ 

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

ηεο 18εο Δεθεκβξίνπ 2015, 

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

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επξσπατθή πνιηηηθή γεηηνλίαο (ΕΠΓ) θαη ε Αλαηνιηθή 

Εηαηξηθή ρέζε δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζρεδηάζηεθαλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

εηξήλεο, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο επεκεξίαο ζηελ Επξψπε κέζσ ηεο ζηήξημεο ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΕΠΓ θαη ε ζπλεξγαζία θαη εηαηξηθή ζρέζε ηεο ΕΕ κε ηνπο 

αλαηνιηθνχο γείηνλεο νπδέπνηε ζρεδηάζηεθαλ κε ζθνπφ λα απνηειέζνπλ γεσπνιηηηθή 

πξφθιεζε γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρψξαο· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο ηζρχνπλ πιένλ εδψ θαη πεξηζζφηεξν 

απφ έλα έηνο παξάιιεια κε ηηο ζπκθσλίεο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηε Γεσξγία θαη 

ηε Μνιδαβία· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζθαηξηθή θαη ζε βάζνο δψλε ειεπζέξσλ 

ζπλαιιαγψλ (DCFTA) κεηαμχ ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο ΕΕ ηέζεθε ζε πιήξε ηζρχ ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2016· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δεκηνπξγία ζθαηξηθψλ θαη ζε βάζνο δσλψλ 

ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ (DCFTA) κεηαμχ ηεο ΕΕ θαη ηεο Γεσξγίαο, ηεο ΕΕ θαη ηεο 

Μνιδαβίαο θαη ηεο ΕΕ θαη ηεο Οπθξαλίαο ζπληζηά έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ακνηβαία 

νθέιε ησλ ζπκθσληψλ, ιφγσ ηεο αλακθηζβήηεηεο ζεκαζίαο ηνπ εκπνξίνπ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ επεκεξία θαη ηε 
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ζηαζεξφηεηα· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηνλ Απξίιην 2014 θαζηεξψζεθαλ ηα ηαμίδηα ρσξίο ζεψξεζε 

κεηαμχ ηεο ΕΕ θαη ηεο Μνιδαβίαο θαη φηη ζηηο ηειεπηαίεο εθζέζεηο ηεο Επηηξνπήο ηνπ 

Δεθεκβξίνπ 2015 αλαθέξεηαη φηη ε Γεσξγία θαη ε Οπθξαλία πιεξνχλ πιένλ ηηο 

απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ ειεπζέξσζε ησλ ζεσξήζεσλ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζχζθημε ηεο ζχλδεζεο ηεο ΕΕ κε ηνπο αλαηνιηθνχο εηαίξνπο 

ηεο πξνζθξνχεη ζηελ αληίζηαζε ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, ε νπνία θαίλεηαη λα αθνξά 

κφλν ηελ εκβέιεηα ηεο ΕΕ ππφ ην πξίζκα ηνπ γεσπνιηηηθνχ αληαγσληζκνχ, ζε έλα 

πιαίζην κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο·  

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Ρσζία εμαθνινπζεί λα εκπιέθεηαη, άκεζα ή έκκεζα, ζηηο 

ζπγθξνχζεηο θαη ζηηο εζσηεξηθέο δηαηξέζεηο πνπ αθνξνχλ θαη ηηο ηξεηο ρψξεο ζχλδεζεο, 

δειαδή ζηηο ζπγθξνχζεηο ηεο Ακπραδίαο θαη ηεο Νφηηαο Οζζεηίαο ζηε Γεσξγία, ζην 

δήηεκα ηεο Τπεξδλεηζηεξίαο ζηε Μνιδαβία, ζηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο ζηε 

Ρσζία θαη ζηε ζχγθξνπζε ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Οπθξαλίαο· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη νη ζπγθξνχζεηο απηέο ππνλνκεχνπλ ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ησλ ρσξψλ εηαίξσλ, 

αληηβαίλνπλ ζην δηεζλέο δίθαην θαη απνδπλακψλνπλ ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηεο 

αζθάιεηαο ζηελ επξσπατθή ήπεηξν· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Επξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ηεο έρνπλ πηνζεηήζεη 

κηα ζεηξά θπξψζεσλ θαη πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαη 

θαηά Ρψζσλ αμησκαηνχρσλ, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο πξνζάξηεζεο ηεο Κξηκαίαο 

ζηε Ρσζία θαη ηεο άκεζεο εκπινθήο ηεο Ρσζίαο ζηε ζχγθξνπζε ζηελ αλαηνιηθή 

Οπθξαλία· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ρψξεο ζχλδεζεο ζεκεηψλνπλ κεηξήζηκε πξφνδν ζε πνιινχο 

ηνκείο, ελψ ζπγρξφλσο αληηκεησπίδνπλ εζσηεξηθέο πνιηηηθέο πηέζεηο, εμαηηίαο ησλ 

πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, κηαο δεκνθξαηηθήο 

λννηξνπίαο πνπ βξίζθεηαη αθφκε ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο θαη εμαηηίαο εμσηεξηθψλ 

πηέζεσλ· 

H. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί εμαθνινπζνχλ λα παξνπζηάδνπλ 

αδπλακίεο ζηηο ηξεηο ρψξεο ζχλδεζεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε χπαξμε νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζε νξηζκέλα απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηηο 

θπβεξλήζεηο θαη ζηνλ δηνξηζκφ ησλ ζηειερψλ ησλ ηδηαίηεξσλ γξαθείσλ ησλ κειψλ 

ηνπο, επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηε δηακφξθσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ρσξψλ 

απηψλ· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζχλαςε ησλ ζπκθσληψλ ζχλδεζεο δελ είλαη απηνζθνπφο, 

αιιά κέξνο κηαο επξχηεξεο δηεξγαζίαο πνπ απνζθνπεί ζηελ επηδίσμε ζηελφηεξεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηηο ρψξεο ζχλδεζεο ε νπνία ζα πξνζεγγίδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο 

αξρέο ηεο ΕΕ φζνλ αθνξά ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη ηε ζχγθιηζε· ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε φηη, γηα ην ζθνπφ απηφ, ε 

εθαξκνγή έρεη θαίξηα ζεκαζία· ιακβάλνληαο ππφςε φηη απηή ε δηαδηθαζία βαζίδεηαη 

ζηηο θνηλέο αμίεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ ρσξψλ, πνπ είλαη 

φιεο αλεμαηξέησο κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξψπεο· 

1. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηελ εθαξκνγή ησλ 
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ζπκθσληψλ ζχλδεζεο θαη γηα ηνλ ζεηηθφ αληίθηππν πνπ είραλ νη ζπκθσλίεο ειεχζεξσλ 

ζπλαιιαγψλ απφ απφςεσο αχμεζεο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ επαθψλ, θηλήηξσλ γηα κεηαξξπζκίζεηο θαη ζπκβνιήο ζηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε θαη επαλαιακβάλεη ηελ πξνζπκία ηεο ΕΕ λα θαηαβάιεη πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηεο γηα λα δηαηεξεζνχλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, λα παξαθνινπζεί εθ ηνπ ζχλεγγπο ηηο επηπηψζεηο ησλ 

ζπκθσληψλ ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη νπνηεζδήπνηε πηζαλέο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ λένπ ηζρχνληνο θαζεζηψηνο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ·  

2. ππνγξακκίδεη φηη νη ρψξεο ζχλδεζεο επέιεμαλ ειεχζεξα ηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κε ηελ 

Επξσπατθή Έλσζε θαη φηη ε επηινγή ηνπο πξέπεη λα γίλεη απφιπηα ζεβαζηή· 

επαλαιακβάλεη φηη ε ΕΠΓ θαη ε αλαηνιηθή εηαηξηθή ζρέζε δε ζπληζηνχλ γεσπνιηηηθή 

πξφθιεζε γηα θακία ηξίηε ρψξα, αιιά καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή ππέξ ηεο 

ζηαζεξφηεηαο, ηεο επεκεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Επξσπατθή ήπεηξν, βαζηζκέλε 

ζηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, ζην θξάηνο 

δηθαίνπ θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο·  

3. ηνλίδεη φηη ην πκβνχιην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ππέγξαςε νκφθσλα ηηο ζπκθσλίεο 

ζχλδεζεο·  

4. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ ζεηηθή αμηνιφγεζε ζηελ νπνία πξνέβε ε 

Επξσπατθή Επηηξνπή φζνλ αθνξά ηελ ειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηψηνο ζεσξήζεσλ γηα ηελ 

Οπθξαλία θαη ηε Γεσξγία ζην πιαίζην ηεο ηειεπηαίαο αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ 

ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ ειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηψηνο ζεσξήζεσλ κε ηηο δχν ρψξεο· 

αλακέλεη απφ ην πκβνχιην θαη ηα θξάηε κέιε λα εθρσξήζνπλ ζηηο δχν ρψξεο ρσξίο 

πεξηηηή θαζπζηέξεζε θαζεζηψο ηαμηδηψλ ρσξίο ππνρξέσζε ζεψξεζεο·  

5. ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε ηελ απφθαζε ηεο 21εο Δεθεκβξίνπ 2015 ηνπ πκβνπιίνπ, κε 

ηελ νπνία παξαηείλνληαη νη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο θαηά ηεο Ρσζίαο, δεδνκέλνπ φηη δελ 

έρεη αθφκε εθαξκνζηεί πιήξσο ε ζπκθσλία ηνπ Μηλζθ· ππνγξακκίδεη φηη ε πιήξεο 

εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Μηλζθ εμαθνινπζεί λα είλαη παξάγνληαο δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο Οπθξαλίαο θαη φηη νη 

θπξψζεηο ηεο ΕΕ ζα παξακείλνπλ ζε ηζρχ έσο φηνπ ε Ρσζία πινπνηήζεη ην κέξνο ηεο 

ζπκθσλίαο πνπ ηεο αλαινγεί· ππελζπκίδεη φηη νη θπξψζεηο δελ είλαη απηνζθνπφο θαη 

εθθξάδεη ηελ ειπίδα φηη ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία ζα επηδείμεη ζχληνκα ζεβαζκφ γηα ην 

δηεζλέο δίθαην, νχησο ψζηε λα κπνξέζεη ε ΕΕ λα άξεη ηηο θπξψζεηο ηεο·  

6. ππνγξακκίδεη φηη νη ζπγθξνχζεηο ζηηο αλαηνιηθέο γεηηνληθέο ρψξεο ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξε πνιηηηθή πξνζνρή απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη απφ φινπο ηνπο 

πνιπκεξείο νξγαληζκνχο αζθαιείαο ζηελ Επξψπε θαη εηδηθφηεξα απφ ηνλ ΟΑΕ θαη ηε 

γεξκαληθή πξνεδξία ηνπ ΟΑΕ· θαιεί ηελ ΕΤΕΔ, ην πκβνχιην θαη ηα θξάηε κέιε λα 

πηνζεηήζνπλ πην πξννξαηηθή ζηάζε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φινπο ηνπο δηπισκαηηθνχο 

θαη πνιηηηθνχο κεραληζκνχο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 

ζπγθξνχζεσλ· ηνλίδεη φηη, αλ έλαο εηδηθφο δηπισκαηηθφο κεραληζκφο επίιπζεο δελ 

απνθέξεη απνηειέζκαηα παξά ηηο πνιπεηείο πξνζπάζεηεο, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ 

λέεο θφξκνπιεο  ππελζπκίδεη φηη ε ΕΕ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ηζρπξφηεξν ξφιν ζηελ 

παγθφζκηα ζθελή φηαλ είλαη ελσκέλε· 

7. θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηελ ΕΤΕΔ λα αλαπηχμνπλ, απφ θνηλνχ κε ηηο ρψξεο ζχλδεζεο, 

κέηξα νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνθιηκαθψζνπλ ηηο 
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εληάζεηο γηα ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο θαη λα αλαθνπθίζνπλ ηα δεηλά πνπ πθίζηαληαη 

νη άλζξσπνη ζην πιαίζην απηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ· ηνλίδεη, ελ πξνθεηκέλσ, ηε ζεκαζία 

ηνπ έξγνπ πνπ επηηεινχλ ζε δηαξθή βάζε νη απνζηνιέο ΚΠΑΑ ηεο ΕΕ, δειαδή ε 

απνζηνιή ζπλνξηαθήο ζπλδξνκήο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (EUBAM) ζηε Μνιδαβία 

θαη ηελ Οπθξαλία θαη ε απνζηνιή επηηήξεζεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (EUMM) ζηε 

Γεσξγία·  

8. επαλαιακβάλεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ γηα ηελ θπξηαξρία θαη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα 

φισλ ησλ αλαηνιηθψλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ 

ζχλδεζεο, θαη ππνγξακκίδεη φηη νη ζπκθσλίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ 

γηα ηηο ειεχζεξεο ζπλαιιαγέο, ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη 

ηελ επίιπζε ησλ εδαθηθψλ ζπγθξνχζεσλ·  

9. ππνγξακκίδεη φηη κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΕΕ ζε ηνκείο φπσο ν 

αληαγσληζκφο, νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, ε DCFTA ζα ζπκβάιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηψλ απηψλ, θαη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα  δψζεη ψζεζε ζηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο· ε επίηεπμε βειηηψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο 

ησλ ηξνθίκσλ ζα δψζεη ζηηο ρψξεο ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζηνχλ επηιέμηκεο γηα ηελ 

εμαγσγή πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο ζηελ ΕΕ· ζεκεηψλεη φηη ε πξνζέγγηζε ησλ 

πγεηνλνκηθψλ θαη θπηνυγεηνλνκηθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ ηερληθψλ θαλνληζκψλ θαη 

πξνηχπσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΕΕ αλακέλεηαη λα απνθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ 

αθνξά ηελ αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ·  

10. ηνλίδεη φηη ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη απνιχησο αλεμάξηεην ζηε Γεσξγία, 

ζηελ Οπθξαλία θαη ζηε Μνιδαβία·  

11. ππνγξακκίδεη, επίζεο, ηελ αλάγθε γηα πξαγκαηηθή ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ· εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δηαθπβεχεηαη ε ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο θαη ηνπ ηχπνπ·  

12. πηζηεχεη φηη ν θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε 

δεκνθξαηηθή ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΕΕ· θαιεί, σο εθ ηνχηνπ, ηελ Επηηξνπή λα 

δηεπθνιχλεη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηελ ηαθηηθή θαη αλαιπηηθή επνπηεία ηεο 

εθαξκνγήο ηεο DCFTA θαηά ηξφπν έγθαηξν· θαιεί ηελ Επηηξνπή λα παξαθνινπζεί 

ζηελά ηελ εθαξκνγή ησλ DCFTA, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

πεξηβαιινληηθνχ ληάκπηλγθ, ηδίσο θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν ζε νξηζκέλνπο ηνκείο· 

ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δηπισκαηίαο θαη επηζεκαίλεη, ελ πξνθεηκέλσ, 

ηελ πξνθαλή αλάγθε κεηαξξχζκηζεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο Euronest·  

13. ελζαξξχλεη ηηο ηξεηο ρψξεο ζχλδεζεο λα θαηαβάινπλ πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο ζηνπο 

αθφινπζνπο ηνκείο; 

όζον αθορά ηη Γεωργία: 

i. ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε ηελ αιιαγή πξσζππνπξγνχ ζηε Γεσξγία ηνλ Δεθέκβξην 

2015 θαη εθθξάδεη επηδνθηκαζία γηα ηηο δειψζεηο ππέξ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

θνηλνβνπιεπηηθή αληηπνιίηεπζε γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηεο έληνλεο πνιηηηθήο 

πφισζεο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα· ζεσξεί, σζηφζν, φηη θαηά ηε δηαθπβέξλεζε 

κηαο δεκνθξαηηθήο ρψξαο πξέπεη λα ππάξρεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ 
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θαη πνιηηηθήο·  

ii. επηδνθηκάδεη ηηο πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο εθ κέξνπο ησλ γεσξγηαλψλ αξρψλ γηα 

ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ, θαη εηδηθφηεξα ησλ δηθαζηηθψλ 

νξγάλσλ, θαη ηηο πξνζπάζεηεο εδξαίσζεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ· ζεσξεί, σζηφζν, φηη νη 

κεηαξξπζκίζεηο απηέο είλαη αλεπαξθείο σο πξνο ηελ εκβέιεηά ηνπο θαη δελ αξθνχλ 

γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα δηθαζηηθά φξγαλα, 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην δήηεκα ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο ζεζκηθήο αθεξαηφηεηαο 

έλαληη αλάξκνζησλ πνιηηηθψλ επηξξνψλ· δεηεί, εηδηθφηεξα, ηελ θαζηέξσζε 

δηαθαλνχο θαη αμηνθξαηηθήο επηινγήο ησλ δηθαζηψλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο ηξηεηνχο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ γηα ηνπο δηθαζηέο·  

iii. ηνλίδεη φηη νη δηψμεηο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθάλεηα θαη 

αλαινγηθφηεηα, λα βαζίδνληαη ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία, λα είλαη απαιιαγκέλεο 

απφ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, λα ηεξνχλ απζηεξά ηηο αλαθξηηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

ηνπο φξνπο ηεο δίθαηεο δίθεο θαη λα δηεμάγνληαη κε πιήξε ζεβαζκφ ησλ αξρψλ 

ηεο ακεξφιεπηεο δίθεο, φπσο απηέο θαηνρπξψλνληαη ζηελ Επξσπατθή χκβαζε 

Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ· εμαθνινπζεί λα αλεζπρεί γηα ηελ απνπζία 

ινγνδνζίαο εθ κέξνπο ηεο εηζαγγειηθήο αξρήο θαη γηα ηα αζαθή θξηηήξηα βάζεη 

ησλ νπνίσλ δηνξίδνληαη εηζαγγειείο θαη αλαθξηηέο· δεηεί ηελ θαηαβνιή ζπλερψλ 

πξνζπαζεηψλ γηα πιήξε αλεμαξηεζία, απνηειεζκαηηθφηεηα, ακεξνιεςία θαη 

επαγγεικαηηζκφ ζηνλ δηθαζηηθφ ηνκέα, ζηελ εηζαγγειηθή αξρή, ζην Τπνπξγείν 

Εζσηεξηθψλ θαη ζηε λενζπζηαζείζα ππεξεζία αζθαιείαο θαη δεηεί λα πξναρζεί ε 

πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ κεραληζκψλ πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ινγνδνζία ηνπο·  

iv. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εξγαηηθφ 

δίθαην ηεο Γεσξγίαο· ηνλίδεη, σζηφζν, φηη ε λνκνζεζία γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα φζνλ αθνξά ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα πξέπεη λα παξακείλεη ζηελ 

θνξπθή ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο·  

v. επαλαιακβάλεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ ηχρε ησλ παηδηψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε 

ζξεζθεπηηθά ηδξχκαηα ρσξίο θξαηηθή επνπηεία, ππνγξακκίδεη ηελ επζχλε ηεο 

θπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα λα 

πξνζηαηεχεη φια ηα παηδηά απφ ηε βία θαη δεηεί λα ζεζπηζηνχλ κέηξα γηα λα 

εμαζθαιηζηνχλ ε δηεμαγσγή απνηειεζκαηηθψλ εξεπλψλ θαη ε απνθαηάζηαζε ζε 

πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ έρνπλ πέζεη ζχκαηα θαθνκεηαρείξηζεο θαη/ή 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο·  

vi. δεηεί ζαθή θαη δηαθαλή πνιηηηθή πνπ λα βαζίδεηαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

θαη κεραληζκνχο έξεπλαο, δίσμεο θαη αληηζηάζκηζεο ησλ παξαβηάζεσλ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη δεηεί επίζεο λα εμαζθαιηζηεί φηη ε δηαδηθαζία 

απηή ζα ζπλάδεη πιήξσο κε ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο δίθαηεο δίθεο·  

vii. ηνλίδεη ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο πνιηηηθήο λννηξνπίαο θαη θαιιηέξγεηαο 

θιίκαηνο εζληθήο ζπκθηιίσζεο· ζεσξεί φηη νη θξαηήζεηο θαη θπιαθίζεηο 

ππαιιήισλ πνπ ππεξέηεζαλ ζην πιαίζην πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ θαη κειψλ 

ηεο ζεκεξηλήο αληηπνιίηεπζεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ελδείμεηο επηιεθηηθήο 
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δηθαηνζχλεο· εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηελ πηζαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ελαληίνλ ησλ πνιηηηθψλ αληηπάισλ, ελέξγεηα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ππνλνκεχζεη ηελ επξσπατθή πνξεία ηεο Γεσξγίαο θαη ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ γεσξγηαλψλ αξρψλ ζην πεδίν ησλ δεκνθξαηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ· θαιεί φιεο ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο λα απφζρνπλ απφ ηε ρξήζε 

ηέηνησλ κέζσλ, θαηαβάιινληαο παξάιιεια ζνβαξέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο θαηάρξεζεο ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο· 

viii. θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Γεσξγίαο, ηδίσο ελφςεη ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηνπ 

2016, λα δεκηνπξγήζεη έλα επλντθφ πεξηβάιινλ ειεχζεξσλ κέζσλ ελεκέξσζεο, 

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

κέζσλ ελεκέξσζεο, θαη λα επηηξέςεη ζηα κέζα ελεκέξσζεο λα ελεκεξψλνπλ ην 

θνηλφ κε αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα, ρσξίο πνιηηηθέο ή νηθνλνκηθέο 

πηέζεηο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο πξφζθαηεο απφπεηξεο αιιαγήο ηεο 

ηδηνθηεζίαο θαη ηεο εθδνηηθήο πνιηηηθήο ηνπ δεκνθηιέζηεξνπ αλεμάξηεηνπ 

ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ηεο Γεσξγίαο Rustavi 2 θαη γηα ηελ ειεπζεξία ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο ζηε ρψξα· δεηεί, ελ πξνθεηκέλσ, λα ηεζεί ζε πιήξε εθαξκνγή ν 

λφκνο γηα ηε δηαθάλεηα ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη 

επαλαιακβάλεη φηη θακία δηθαζηηθή απφθαζε δελ ζα πξέπεη λα ππνλνκεχεη ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο εθδνηηθήο πνιηηηθήο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο·  

ix. θαιεί ηελ γεσξγηαλή θπβέξλεζε λα δξνκνινγήζεη κεηαξξχζκηζε ηνπ εθινγηθνχ 

λφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί πεξηζζφηεξν αλάινγε θαη πνιπθσληθή 

εθπξνζψπεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο απαηηήζεηο θαη κε ηελ 

απφθαζε ηνπ πληαγκαηηθνχ Δηθαζηεξίνπ ηεο Γεσξγίαο·  

x. θαηαδηθάδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλέγεξζε κλεκείσλ θαη ηελ θαηαζθεπή 

πξνηνκψλ ηνπ Ισζήθ ηάιηλ θαη θαιεί ηηο αξρέο ηεο Γεσξγίαο λα 

απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα επηδείμνπλ ηνλ δένληα 

ζεβαζκφ γηα ηε κλήκε ησλ ζπκάησλ ηνπ ζηαιηληζκνχ·  

xi. ππνγξακκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο Γεσξγίαο (Geostat), 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 12 κελψλ ηεο εθαξκνγήο ηεο DCFTA 

θαηαγξάθεθε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ηεο ΕΕ απφ ηε Γεσξγία θαηά 15 %, ελψ νη 

εμαγσγέο ηεο ΕΕ ζηε Γεσξγία παξνπζίαζαλ ειαθξά κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 6,2 %· 

δεηεί ηελ πξνζρψξεζε ηεο Γεσξγίαο ζηε πλζήθε γηα ηελ Ελεξγεηαθή 

Κνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ θεθαιαίνπ 11 ηεο DCFTA·  

xii. ηνλίδεη ηελ αλάγθε επηηάρπλζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ζηε Γεσξγία θαη ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο 

δηππεξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηε ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα ηεο DCFTA·  

xiii. θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Γεσξγίαο λα εμαζθαιίζεη επαξθή ζπκκεηνρή ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία·  

όζον αθορά ηη Μολδαβία: 

i. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ην Κνηλνβνχιην ηεο Μνιδαβίαο θαη ηα 
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πνιηηηθά θφκκαηα πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε απηφ δελ έρνπλ θαηαθέξεη αθφκε λα 

ζρεκαηίζνπλ λέα θπβέξλεζε κεηά απφ ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ 

πξσζππνπξγνχ θ. Valeriu Streleț ε νπνία αθνινχζεζε ηελ ςήθν δπζπηζηίαο ηεο 

29εο Οθησβξίνπ 2015· ζεσξεί φηη ην ζεκεξηλφ πνιηηηθφ αδηέμνδν ζηε Μνιδαβία 

έρεη θηάζεη ζε θξίζηκν ζεκείν θαη απεηιεί λα απνζηαζεξνπνηήζεη ηα ζεζκηθά 

φξγαλα ηεο ρψξαο θαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή 

λνκηκφηεηα φισλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο, ε νπνία έρεη ζνβαξφ αληίθηππν ζηηο εηζξνέο άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ (ΑΞΕ)· 

ii. θαιεί φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα ηεο Μνιδαβίαο λα μεθηλήζνπλ νπζηαζηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε πιεηνςεθίαο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ 

θπβέξλεζεο πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηνπ ΔΝΣ γηα εμαζθάιηζε ησλ 

επελδχζεσλ θαη ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ·  

iii. ηνλίδεη φηη νη ηξάπεδεο Moldindconbank, Moldova Agroindbank θαη Victoria 

Bank πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο, θαη φηη θάζε πξφβιεκα 

πνπ δηαπηζηψλεηαη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ακέζσο· επηζεκαίλεη φηη ε επνπηεία 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα παξακέλεη αλεπαξθήο· ηνλίδεη φηη ην θφζηνο ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο επηβαξχλεη θπξίσο ηηο επηρεηξήζεηο, κέζσ ηεο 

δπζθνιφηεξεο πξφζβαζεο ζηελ πίζησζε·  

iv. ηνλίδεη φηη κεηά απφ έλα έηνο εθαξκνγήο ηεο DCFTA, νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο 

Μνιδαβίαο κεηψζεθαλ θαηά 14,8 %, ελψ, αληηζέησο, νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε 

ηελ ΕΕ απνηέιεζαλ ηνλ πην ζηαζεξφ ηνκέα, κε ηηο εμαγσγέο λα έρνπλ κεησζεί 

κφλν θαηά 1,4 %, ελψ νη εμαγσγέο ζηελ ΚΑΚ θαη ζε άιινπο εηαίξνπο κεηψζεθαλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν· επηζεκαίλεη ζπγθεθξηκέλα ηελ πεξίπησζε ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ δηαηξνθήο, γηα ηα νπνία νη πξνζδνθίεο ήηαλ κεγάιεο, θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ νπνίσλ, παξά ην γεγνλφο φηη πνιινί πνιέκηνη ηζρπξίζηεθαλ φηη ε 

Μνιδαβία δελ είλαη αληαγσληζηηθή, νη εμαγσγέο ζηελ ΕΕ παξνπζίαζαλ ζεηηθή 

κεηαβνιή θαη απμήζεθαλ θαηά 10,8 %· 

v. ζεκεηψλεη, φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο, φηη εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη 

ζεκειηψδεηο αδπλακίεο ζηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο 

νξηζκνχο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο θπθινθνξίαο ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ηνκέα, νη νπνίεο εθζέηνπλ ηελ Μνιδαβία ζε παξφκνηνπο θηλδχλνπο 

κε εθείλνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ παγθφζκηα ηξαπεδηθή θξίζε·  

όζον αθορά ηην Ουκρανία: 

i. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε ζπκθσλία ηνπ Μηλζθ δελ έρεη 

εθαξκνζηεί πιήξσο, θαη ελζαξξχλεη ηφζν ηηο νπθξαληθέο φζν θαη ηηο ξσζηθέο 

αξρέο, λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα εθπιεξψζνπλ ζην αθέξαην 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρνπλ βάζεη απηήο ηεο ζπκθσλίαο· εθθξάδεη επηδνθηκαζία 

γηα ην έξγν πνπ έρεη επηηειεζζεί φζνλ αθνξά ηηο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Μηλζθ, 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ειεπζέξσζε ησλ ζεσξήζεσλ θαη 

γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην ζρέδην δξάζεο γηα ηε ζχλδεζε θαη ππνγξακκίδεη φηη νη 



 

RE\1083683EL.doc 9/10 PE575.979v01-00 

 EL 

κεηαξξπζκίζεηο απηέο, φηαλ πινπνηεζνχλ πιήξσο, ζα αιιάμνπλ ξηδηθά ηελ 

θνηλσλία ηεο Οπθξαλίαο θαη ζα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηνπο νπθξαλνχο 

πνιίηεο· 

ii. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαηεξήζνπλ πιήξσο επαλδξσκέλε θαη ιεηηνπξγηθή ηελ 

απνζηνιή ηνπ ΟΑΕ· ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε ηηο εθθιήζεηο ηεο νπθξαληθήο 

θπβέξλεζεο γηα επέθηαζε ηεο δηεζλνχο εηξελεπηηθήο δχλακεο θαηά κήθνο ησλ 

ζπλφξσλ Οπθξαλίαο - Ρσζίαο θαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Λνπγθάλζθ θαη ηνπ 

Νηνλέηζθ· ζπκθσλεί φηη, κφιηο ην επηηξέςνπλ νη πεξηζηάζεηο θαη ζην πιαίζην ηεο 

πιήξνπο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Μηλζθ, ζα πξέπεη λα πξνζθεξζεί ζηα 

αληηκαρφκελα κέξε κηα απνζηνιή ΚΠΑΑ ππφ ηελ εγεζία ηεο ΕΕ, ε νπνία ζα ηνπο 

παξάζρεη ππνζηήξημε ζε ηνκείο φπσο ε εμνπδεηέξσζε ησλ λαξθψλ, νη 

πξνεηνηκαζία ησλ ηνπηθψλ εθινγψλ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο 

ησλ νξγαλψζεσλ αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο· 

iii. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζε γηα απφδνζε ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζε δηαξθή βάζε 

ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ δηθαζηηθνχ ηνκέα θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, 

ιφγσ ηεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηφζν ηεο πιήξνπο 

εκπηζηνζχλεο ζην Κνηλνβνχιην θαη ζηα πνιηηηθά θφκκαηα ηεο Οπθξαλίαο φζν θαη 

ηεο λνκηκφηεηάο ηνπο  

iv. θαιεί ηηο αξρέο, ηνπο πνιηηηθνχο, ηνπο εγέηεο, ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη άιινπο 

δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο ηεο Οπθξαλίαο λα θαηαβάινπλ πεξηζζφηεξεο 

πξνζπάζεηεο γηα λα επηηεπρζεί ελφηεηα ζηε ρψξα, λα εμαιεηθζνχλ νη εζσηεξηθέο 

δηαηξέζεηο θαη λα ηεζεί ηέινο ζηε ζπρλά πνισκέλε πνιηηηθή λννηξνπία ζηε ρψξα· 

ππνγξακκίδεη φηη ηα πνιηηηθά θφκκαηα πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζε πιήξσο 

δεκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο πνπ λα βαζίδνληαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη λα 

κελ εμαξηψληαη απφ νιηγάξρεο γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη άζθεζε επηξξνήο· ηνλίδεη 

ηελ αλάγθε γηα απζηεξή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ·  

v. εθθξάδεη επηδνθηκαζία γηα ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζθαηξηθήο θαη ζε βάζνο 

ζπκθσλίαο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη εθθξάδεη ηε 

ιχπε ηνπ γηα ηελ απφθαζε ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο λα πεξηνξίζεη ηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο κε ηελ Οπθξαλία, θαηά παξάβαζε ησλ θαλφλσλ ηνπ ΠΟΕ θαη ησλ 

δηκεξψλ δεζκεχζεσλ· ππελζπκίδεη φηη ε Επηηξνπή ζπκκεηέρεη ζε ζπλνκηιίεο 

ηερληθνχ ραξαθηήξα κε ηελ Οπθξαλία θαη ηε Ρσζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ζπκθσλίαο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ, θαη φηη απηή είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ε ΕΕ 

μεθηλά ζπλνκηιίεο κε ηξίηε ρψξα ζρεηηθά κε δηκεξή ζπκθσλία· εθθξάδεη ηελ 

ειπίδα φηη νη ζπλνκηιίεο απηέο κπνξνχλ λα ζπλερηζηνχλ θαη λα απνθέξνπλ απηά 

απνηειέζκαηα· θαιεί, γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία λα απφζρεη απφ 

πεξαηηέξσ εκπνξηθνχο πεξηνξηζκνχο, θαη δεηεί πην επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία 

ηφζν κε ηελ ΕΕ φζν θαη κε ηελ Οπθξαλία·  

vi. παξαηεξεί φηη ζηελ Οπθξαλία ζεκεηψζεθε κείσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ 

ηεο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015, ελψ ε αιιαγή ηεο πεξηθεξεηαθήο 

δηάξζξσζεο ησλ εμαγσγψλ είρε σο απνηέιεζκα λα παξακείλεη ζηαζεξφ ην κεξίδην 

ησλ εμαγσγψλ πξνο ηελ ΕΕ πεξίπνπ ζην 30 % ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ·  

vii. παξνηξχλεη ηελ Οπθξαλία λα επζπγξακκίζεη ηε λνκνζεζία ηεο κε ηε λνκνζεζία 
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ηεο ΕΕ ζηνπο ηνκείο ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ, ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο 

ινγηζηηθήο θαη ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη λα θαηαξγήζεη ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ 

ησλ εμαγσγψλ ζηνλ ηνκέα ηεο μπιείαο, ηα νπνία ζπληζηνχλ παξαβίαζε ηνπ 

άξζξνπ 35 ηεο ζπκθσλίαο ζχλδεζεο θαη ησλ θαλφλσλ ηνπ ΠΟΕ·  

viii. ραηξεηίδεη ηελ απφθαζε ηεο Οπθξαλίαο λα θαηαξγήζεη ηα κέηξα δηαζθάιηζεο γηα 

ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ ΠΟΕ ηεο 20ήο Ινπιίνπ 

2015 θαη αλαγλσξίδεη ηελ θαηάξγεζε ελφο εηδηθνχ erga omnes πξφζζεηνπ δαζκνχ 

ιφγσ αληζνξξνπηψλ ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ, ηνλ νπνίν είρε ζεζπίζεη ε Οπθξαλία 

ζηα ηέιε ηνπ 2014· 

14. δεηεί ηελ ηαρεία νινθιήξσζε ηεο ελεξγεηαθήο κεηαξξχζκηζεο ε νπνία μεθίλεζε ην 

2015· ζεκεηψλεη φηη απφ ηελ 1 Απξηιίνπ 2016, φιεο νη ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα 

ελνπνηεζνχλ κε ζηφρν λα απνθεπρζνχλ λέεο πεξηπηψζεηο πξνλνκηαθνχ αξκπηηξάδ απφ 

νξηζκέλνπο «κπεκέλνπο» παξάγνληεο ηεο αγνξάο, θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα πξαγκαηηθή 

αγνξά αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε νπνία ζα επνπηεχεηαη απφ κηα πξαγκαηηθά 

αλεμάξηεηε ξπζκηζηηθή αξρή·  

15. ηνλίδεη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο ειεπζεξίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο σο βαζηθνχ ζεκειίνπ θαη ηελ αλάγθε παξάιιειεο 

εληαηηθνπνίεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο παξαπιεξνθφξεζεο θαη 

βειηίσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΕΕ ζηηο αλαηνιηθέο γεηηνληθέο ρψξεο, κεηαμχ άιισλ θαη γηα ηηο 

ηξεηο ρψξεο ζχλδεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ 

ηελ Εηδηθή Οκάδα «East Stratcome» ηεο ΕΕ, κηα λενζχζηαηε δνκή ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ΕΤΕΔ·  

16. ζεκεηψλεη φηη , ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 ΕΕ, ε Γεσξγία, ε Μνιδαβία θαη ε Οπθξαλία 

– φπσο θαη θάζε άιιε επξσπατθή ρψξα – κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε πξνζρψξεζεο 

ζηελ Έλσζε, ππφ ηνλ φξν φηη ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ζέβνληαη ηηο 

ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ 

θαη εγγπψληαη ην θξάηνο δηθαίνπ· 

17. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ γηα αλαλέσζε ηεο Επξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο, 

κε βάζε έλα ζαθέο θαη θηιφδνμν πνιηηηθφ φξακα θαη ηελ αλάγθε ηήξεζεο νκφθσλεο 

πνιηηηθήο ζηάζεο· επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ γηα δηνξηζκφ εηδηθψλ εληεηαικέλσλ 

ηεο ΕΕ γηα ηελ Αλαηνιή θαη ηνλ Νφην, νη νπνίνη ζα έρνπλ σο θαζήθνλ ηνλ πνιηηηθφ 

ζπληνληζκφ ηεο αλαζεσξεκέλεο πνιηηηθήο·  

18. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζηνπο Πξνέδξνπο, ζηα 

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

θαζψο θαη ζην πκβνχιην, ζηελ Επηηξνπή, ζηελ ΕΤΕΔ θαη ζην πκβνχιην ηεο 

Επξψπεο.  


