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B8-0080/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηις ζθαιρικές και ζε βάθος 

ζσμθωνίες ελεύθερων ζσναλλαγών με ηη Γεωργία, ηη Μολδαβία και ηην Οσκρανία 

(2015/3032(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

Γενικές πτστές 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ εθαξκφδεη πνιηηηθή επέθηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηθήο ζθαίξαο επηξξνήο ηεο ζηε Γεσξγία, ηε Μνιδαβία θαη ηελ Οπθξαλία, κε ηελ 

ππνγξαθή ησλ ζπκθσληψλ ζχλδεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθαηξηθψλ θαη ζε 

βάζνο ζπκθσληψλ ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ, ρσξίο λα ιάβεη επαξθψο ππφςε ηεο ηελ 

έληαζε ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ ηζηνξηθή αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ 

απηψλ ησλ ρσξψλ κε ηηο νηθνλνκίεο άιισλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο Ρσζίαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πνιηηηθή απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εζσηεξηθά 

πξνβιήκαηα, έρεη νδεγήζεη ζε επηδείλσζε ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο, ηεο βίαο θαη ηνπ 

πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία·  

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη DCFTA πξνεηνίκαζαλ ην έδαθνο γηα ηελ επίζεζε ησλ 

εηαηξηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο ησλ ηξηψλ ρσξψλ, θαη ηδίσο ζην 

επξέσο γλσζηφ δπλακηθφ γεσξγηθψλ θαη νξπθηψλ πφξσλ ηεο Οπθξαλίαο, εηο βάξνο ηεο 

επεκεξίαο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ·  

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εηξήλε θαη ε ζηαζεξφηεηα απεηινχληαη ζε επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν απφ ηηο ζπλερείο εληάζεηο κεηαμχ ηεο ΔΔ, ηεο Οπθξαλίαο, ησλ ΖΠΑ θαη 

άιισλ δπηηθψλ ρσξψλ, αθελφο, θαη ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο αθεηέξνπ· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ππήξμε κηα εμαηξεηηθά επηθίλδπλε φμπλζε ησλ ζρέζεσλ Ρσζίαο θαη Γχζεο ζε 

πνιηηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ επίπεδν, κε ηε ζπκκεηνρή, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηνπ ΝΑΣΟ, ε νπνία ιίγν έιεηςε λα νδεγήζεη ζε ερζξνπξαμίεο· 

Οσκρανία 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε DCFTA ΔΔ-Οπθξαλίαο ηέζεθε ζε πξνζσξηλή ηζρχ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2016, αθνχ αλαβιήζεθε γηα έλα έηνο θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Οπθξαλίαο, 

θαη παξά ηελ απνηπρία ησλ ζπλνκηιηψλ ζρεηηθά κε εκπνξηθά δεηήκαηα κεηαμχ Ρσζίαο, 

ΔΔ θαη Οπθξαλίαο, νη νπνίεο δηεμάρζεθαλ κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο DCFTA θαη ηε ζπκβαηφηεηά ηεο κε ηηο 

ζπλαιιαγέο κε ηελ εκπνξηθή δψλε ηεο ΚΑΚ (Κνηλνπνιηηείαο Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ)·  

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη παξακέλνπλ αλεπίιπηα ηα πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηηο 

αλαηαξαρέο ζηελ Οπθξαλία ην 2013, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηαθζνξάο, ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο, ηεο δπζπηζηίαο έλαληη ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο 

απνγνήηεπζεο απφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο Οπθξαλίαο ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο 

πνιηηηθήο επηξξνήο ησλ νιηγαξρηθψλ δνκψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε απνηπρία ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηνπ θνηλνβνπιίνπ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο έρεη ππνλνκεχζεη 
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ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ιανχ ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε έρεη πξνζζέζεη ζηα πξνβιήκαηα απηά θαη ην 

πξφβιεκα ηεο επηβνιήο ελφο λενθηιειεχζεξνπ εηαηξηθνχ θαη εζληθηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, κε ηε βνήζεηα παξαζηξαηησηηθψλ νκάδσλ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Οπθξαλία βξίζθεηαη ζηα πξφζπξα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο θαηάξξεπζεο, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά ρξενθνπεκέλν θξάηνο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Οπθξαλίαο έρεη ππεξδηπιαζηαζηεί κέζα 

ζε δχν έηε, θαη φηη ε ρψξα έρεη δειψζεη αδπλακία εμφθιεζεο ηνπ ρξένπο ηεο πξνο ηε 

Ρσζία, ελψ ν πιεζσξηζκφο απμήζεθε θαηά ην δηάζηεκα κεηαμχ Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 

Γεθεκβξίνπ 2015 ζην 43,3 %, θηάλνληαο ζην πςειφηεξν επίπεδν ηεο ηειεπηαίαο 

εηθνζαεηίαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΖΔ, ην 80 % ησλ Οπθξαλψλ 

δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, παξά ηνλ πινχην ηεο 

ρψξαο απηήο, ν θαηψηαηνο κεληαίνο κηζζφο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 50 επξψ θαη είλαη ν 

ρακειφηεξνο ζηελ Δπξψπε· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Οπθξαλίαο έρεη απαγνξεπζεί·  

H. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα 

αληηκεησπίδνπλ θαηαζηνιή θαη φηη δε γίλνληαη ζεβαζηά βαζηθά δεκνθξαηηθά θαη 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, φπσο ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ε ειεπζεξία ηνπ 

ζπλεηαηξίδεζζαη, πξάγκα πνπ αληηβαίλεη θαηάθσξα ζηε ζπκθσλία ζχλδεζεο πνπ 

ππεγξάθε απφ ηελ Οπθξαλία θαη ηελ ΔΔ· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί πιήξσο νη ζπκθσλίεο ηνπ Μηλζθ, ελψ ε 

εθαξκνγή ηνπο πξνυπνζέηεη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε φισλ ησλ κεξψλ λα αλαπηχμνπλ 

πνιηηηθέο θαη ηερληθέο ιχζεηο θαη γηα ηα δψδεθα ζεκεία ησλ ζπκθσληψλ κε βάζε έλαλ 

ακνηβαία ζπκθσλεζέληα ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ησλ κεξψλ·  

Μολδαβία 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη θαλείο δελ έρεη κέρξη ζηηγκήο ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ 

εμαθάληζε 1 δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Μνιδαβίαο, δειαδή 

πεξηζζφηεξνπ απφ ην 15 % ηνπ ΑΔγρΠ ηεο ρψξαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε DCFTA 

κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Μνιδαβίαο ηέζεθε ζε ηζρχ παξά ηα πςειά επίπεδα δηαθζνξάο 

κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ ειίη θαη ηελ απνπζία κεηαξξπζκίζεσλ ησλ δηθαζηηθψλ θαη 

ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ επηηξέπνπλ απηή ηε δηαθζνξά·  

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ην 2015, ε Μνιδαβία γλψξηζε ηηο κεγαιχηεξεο καδηθέο 

δηακαξηπξίεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θπβέξλεζε έρεη δηαηάμεη ηελ θξάηεζε ηνπ εγέηε ελφο απφ ηα 

θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο Grigory Petrenko, θαζψο θαη πνιιψλ άιισλ πνιηηηθψλ 

αληηπάισλ, θαη επηρεηξεί λα απνηξέςεη ηελ πνιηηηθή έθθξαζε νηαζδήπνηε 

αληηπνιηηεπηηθήο ζηάζεο απέλαληί ηεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 32 κέιε ηεο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (ΚΔ), πνπ 

εθπξνζσπνχλ φιεο ηηο πνιηηηθέο ηάζεηο θαη 20 θξάηε κέιε, έρνπλ ππνγξάςεη γξαπηή 

δήισζε ζρεηηθά κε ηελ «ππφζεζε Petrenko», κε ηελ νπνία ε Μνιδαβία θαιείηαη κε 

ηξφπν πνπ δελ επηδέρεηαη παξεξκελείεο λα εμαζθαιίζεη «ηελ άκεζε απειεπζέξσζε 

φισλ ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ»· 
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ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πνιηηηθή ιηηφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθηεηακέλε 

δηαθζνξά είραλ σο απνηέιεζκα ηελ εθπνίεζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ πφξσλ ηεο 

Μνιδαβίαο θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ κέζσλ δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ ηεο, εκβαζχλνληαο 

ηελ απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο λέαο γεληάο ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο Μνιδαβίαο 

θαη πξνθαιψληαο ζπλερή καδηθή κεηαλάζηεπζε·  

Γεωργία 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε γεσπνιηηηθή δηακάρε γηα ηελ εμαζθάιηζε επηξξνήο ζηε 

Γεσξγία έρεη απνδεηρζεί αληηπαξαγσγηθή γηα ηε ρψξα· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ζεκεηψζεθε επηδείλσζε ησλ βαζηθψλ 

νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ζηε Γεσξγία, φζνλ αθνξά ηνλ πιεζσξηζκφ, ην δεκφζην ρξένο, 

ηνλ ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηηο εμαγσγέο, ηηο εηζαγσγέο, ην εζληθφ θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα, ηηο ζπληάμεηο θαη ην ειάρηζην φξην δηαβίσζεο· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη νη πξνυπνζέζεηο απηέο δελ επλννχλ ηδηαίηεξα ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο DCTFA· 

ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην εκπφξην κε ηε Ρσζία έρεη απνδεηρζεί ζεκαληηθφ κέζν γηα 

ηελ εμαζθάιηζε νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηε Γεσξγία· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν 

Πξφεδξνο ηεο Ρσζίαο Βιαληηκίξ Πνχηηλ επηβεβαίσζε πξφζθαηα ηελ πξνζπκία ηεο 

Ρσζίαο λα απνθαηαζηήζεη ηηο ζρέζεηο κε ηελ πξψελ ζνβηεηηθή Γεσξγία, νη νπνίεο 

δηαθφπεθαλ κεηά ηνλ πφιεκν ηνπ Απγνχζηνπ 2008, θαη πξνζθέξζεθε λα άξεη ηελ 

ππνρξέσζε ζεψξεζεο γηα ηνπο ππεθφνπο ηεο Γεσξγίαο·  

Γενικά 

1. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηηο νιέζξηεο επηπηψζεηο ησλ DCFTA ζε 

Μνιδαβία, ηε Γεσξγία θαη ηελ Οπθξαλία σο πξνο ηελ επεκεξία ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη ηελ εηξήλε ζηελ πεξηνρή, θαη δεηεί ηελ πξνζσξηλή ηνπο αλαζηνιή·  

2. δεηεί λα αλαιεθζεί δξάζε γηα ηελ αλαδήηεζε λέσλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο θαη ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηνπ Δπξαζηαηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ· 

3. απνξξίπηεη ηε ζεκεξηλή  Πνιηηηθή Αλαηνιηθήο Γεηηνλίαο ηεο ΔΔ· επαλαιακβάλεη φηη 

νηαδήπνηε Πνιηηηθή Αλαηνιηθήο Γεηηνλίαο πνπ δελ ιακβάλεη ππφςε ηα ζπκθέξνληα 

φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ρσζίαο, είλαη 

θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα αλαπηπρζεί κηα πνιηηηθή 

γεηηνλίαο πνπ λα πξνσζεί ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία ρσξίο λα απνθιείεη θακία ρψξα 

πνπ ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηάζρεη· θαιεί ηε Ρσζία λα ζπκκεηάζρεη πξνδξαζηηθά ζηε 

δηαδηθαζία απηή· 

4. θαηαδηθάδεη ηε δηεχξπλζε ηνπ ΝΑΣΟ θαη ην γεγνλφο φηη εμαηηίαο ηεο δηεχξπλζεο απηήο 

θαη ηεο Πνιηηηθήο Αλαηνιηθήο Γεηηνλίαο ηεο ΔΔ, έλα λέν ζηδεξνχλ παξαπέηαζκα έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζηα ζχλνξα κε ηε Ρσζία· πξνεηδνπνηεί φηη ε απνηπρία επαλέλαξμεο ελφο 

δηαιφγνπ κε ηε Ρσζία κε ζηφρν ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ κπνξεί λα έρεη 

επηθίλδπλεο ζπλέπεηεο γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε θαη ηνλ θφζκν· 

5. θαιεί ηελ ΔΔ λα μαλαξρίζεη έλαλ ζηνρνπξνζεισκέλν πνιηηηθφ δηάινγν κε ηε Ρσζία κε 

ζηφρν λα αλαθηεζεί ε εκπηζηνζχλε θαη λα εμεπξεζνχλ ιχζεηο ζε φια ηα εθθξεκή 

ζέκαηα θα ηα ακθηιεγφκελα δεηήκαηα· δεηεί λα επαλέιζνπλ νη κνξθέο δηαιφγνπ κεηαμχ 
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ηεο ΔΔ θαη ηεο Ρσζίαο πνπ ππήξραλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο νπθξαληθήο θξίζεο ζε 

φια ηα επίπεδα ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ· θαιεί ηελ ΔΔ λα ζέζεη ηέξκα ζηελ 

πνιηηηθή επηβνιήο θπξψζεσλ ζηε Ρσζία, ε νπνία νδήγεζε ζε εκπνξηθφ πφιεκν θαη 

απνδείρζεθε θπξίσο, απφ πνιηηηθή άπνςε, αλαπνηειεζκαηηθή θαη αληηπαξαγσγηθή ·  

Οσκρανία 

6. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ ιχπε γηα ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή αγλνεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζηελ Οπθξαλία θαη ηελ απνηπρία ηεο νπθξαληθήο θπβέξλεζεο λα ζέζεη ζε εθαξκνγή 

βαζηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

πκθσλία χλδεζεο θαη ηελ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

(ΔΓΑ), φπσο: 

 ε ζπλεπήο εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο· 

 ε εγθαζίδξπζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ· 

 ε απνθέληξσζε θαη νη ζηαζεξέο εγγπήζεηο φζνλ αθνξά ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή 

ηνπ ιανχ ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Οπθξαλίαο ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο· 

 ε νξηζηηθή απνζχλδεζε ησλ νιηγαξρψλ απφ ηελ πνιηηηθή ζηα πιαίζηα δεκνθξαηηθνχ 

ειέγρνπ· 

 ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ θαη δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ γισζζηθψλ δηθαησκάησλ· 

 ε δηάιπζε ησλ παξαζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ θαη ε  εθ λένπ επηβνιή απζηεξνχ 

θξαηηθνχ ειέγρνπ επί ηεο αζηπλνκίαο θαη ηνπ ζηξαηνχ· 

 ν άκεζνο δηαθαλήο, δεκνθξαηηθφο θαη λφκηκνο θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο φισλ ησλ 

δπλάκεσλ αζθαιείαο εληφο ηεο ρψξαο θαη ν αθνπιηζκφο φισλ ησλ 

παξαζηξαηησηηθψλ θαη ησλ απνθαινχκελσλ ηδησηηθψλ δπλάκεσλ αζθαιείαο· 

 θαη λα ζέζεη ηέινο ζηελ πνιηηηθή ιηηφηεηαο. 

7. απνξξίπηεη θάζε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε γηα ηελ Οπθξαλία εάλ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί 

νη πξναλαθεξζείζεο κεηαξξπζκίζεηο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ ΔΤΔΓ λα ζπλδέζνπλ 

νηαδήπνηε πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο ηεο Οπθξαλίαο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

δηαζθάιηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θνηλσληθψλ 

θηλεκάησλ θαζψο θαη ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ηεο έθθξαζεο·  

8. θαηαδηθάδεη έληνλα ηελ απαγφξεπζε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Οπθξαλίαο, 

θαη δεηεί επηηαθηηθά ηελ άκεζε άξζε ηεο απαγφξεπζεο απηήο· εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ 

αλεζπρία γηα απηή ηελ επίζεζε θαηά ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη θαηά ηεο 

χπαξμεο ελφο δεκνθξαηηθνχ πνιηηηθνχ θφκκαηνο ζηελ Οπθξαλία, θαη απεπζχλεη 

έθθιεζε πξνο ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ θαη φινπο ηνπο ινηπνχο δεκνθξαηηθνχο 

επξσπατθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο λα εθθξάζνπλ ζζελαξά ηελ πεπνίζεζή ηνπο θαη 
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λα θαηαδηθάζνπλ έληνλα απηή ηε ζνβαξή επίζεζε θαηά ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ 

Οπθξαλία· 

9. ζηεξίδεη έλζεξκα ηε δηαδηθαζία ηνπ Μηλζθ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζρεηηδνκέλσλ κε ην εκπφξην ππνρξεψζεψλ ηεο, θαη δεηεί απφ ηα κέξε λα 

πξνζρσξήζνπλ ζηηο ήδε επηηεπρζείζεο ζπκθσλίεο θαη λα ηηο αλαπηχμνπλ ζην πιαίζην 

λέσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα έλαλ δηαθαλέζηεξν θαη ζαθέζηεξν ράξηε πνξείαο κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ απφ φια ηα δηαπξαγκαηεπφκελα 

κέξε·  

10. εθθξάδεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζηελ ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο 

Οπθξαλίαο, ηελ νπνία πξνεηνηκάδεη ε Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΝΣ θαη πνπ ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα ε Οπθξαλία λα θαηαζηεί εμαξηεκέλε απφ δηεζλείο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο·  

11. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ ηεξάζηηα επηξξνή ηεο αθξνδεμηάο ζηνλ 

πνιηηηθφ βίν ηεο Οπθξαλίαο· ηνλίδεη φηη ην λα επηηξέπεηαη ζε άηνκα κε αθξνδεμηέο 

απφςεηο λα ειέγρνπλ ζέζεηο κε ζεκαληηθνχο πφξνπο επηβνιήο ηνπ λφκνπ απνηειεί 

θαλεξφ θίλδπλν γηα ηε δεκνθξαηία· θαιεί επηηαθηηθά ηελ θπβέξλεζε ηεο Οπθξαλίαο λα 

εμαξζξψζεη ηηο βίαηεο αθξνδεμηέο νκάδεο, ζχκθσλα κε ηε πκθσλία χλδεζεο θαη ηε 

χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ· 

Μολδαβία 

12. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ απνηπρία ηεο Μνιδαβίαο λα εδξαηψζεη ην 

θξάηνο δηθαίνπ: δεηεί λα ηεζεί ηέξκα ζηελ αηηκσξεζία φζνλ αθνξά ηελ εμαθάληζε ηνπ 

1 δηζεθαηνκκπξίνπ EUR απφ ηνλ  πξνυπνινγηζκφ ηεο Μνιδαβίαο, θαζψο θαη άιιεο 

πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο· ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε φηη απέηπρε ε εγθαζίδξπζε ελφο 

αλεμάξηεηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο, φπσο δεηείηαη ζηε πκθσλία χλδεζεο ΔΔ-

Μνιδαβίαο· 

13. δεηεί λα αθεζνχλ ρσξίο αλαβνιή ειεχζεξνη φινη νη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη ζηε 

Μνιδαβία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Γθξηγθφξη Πεηξέλθν θαη ησλ επηά νπαδψλ ηνπ 

ηεο αληηπνιίηεπζεο, θαη λα ηεζεί ακέζσο θαη πιήξσο ηέξκα ζηε δηθαζηηθή απζαηξεζία· 

θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Μνιδαβίαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο σο 

θξάηνπο κέινπο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη σο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ηεο 

ΔΓΑ· 

14. θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Μνιδαβίαο λα αλαζεσξήζεη ηελ πνιηηηθή ιηηφηεηαο πνπ 

εθαξκφδεη, λα αλαιάβεη δξάζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο βηνκεραλίαο θαη λα ιάβεη 

ππφςε ηηο επείγνπζεο θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηε ζέξκαλζε θαη ηελ παηδεία· 

15. δεηεί κηα εηξεληθή επίιπζε ηεο δηέλεμεο ζηελ Τπεξδλεηζηεξία κέζσ ηεο επαλάιεςεο 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην λνκηθφ θαζεζηψο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν 5+2 θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα κέζα ηνπ κεραληζκνχ ηνπ ΟΑΔ βάζεη ηε Γήισζεο ηνπ 

Γνπβιίλν ηνπ 2012, πνπ αλαγλσξίδεη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο Μνιδαβίαο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Ρσζίαο·  
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Γεωργία 

16. απεπζχλεη έθθιεζε πξνο ηελ ΔΔ λα ππνζηεξίμεη ηε δηαδηθαζία νκαινπνίεζεο ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο Ρσζίαο·  

17. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ηελ 

Δπηηξνπή, ηα θνηλνβνχιηα θαη ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, ηηο θπβεξλήζεηο 

θαη ηα θνηλνβνχιηα ηεο Οπθξαλίαο, ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο Γεσξγίαο, ζην ΓΝΣ, ηνλ 

ΟΑΔ θαη ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. 

 

 


