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B8-0166/2016 

Ψήυισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση του 2015 για τη Σερβία 

(2015/2892(RSP)) 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ηεο 19εο θαη 20ήο Ηνπλίνπ 2003, ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή ησλ ρσξψλ 

ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, λα εληαρζνχλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε 2008/213/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Φεβξνπαξίνπ 

2008, γηα ηηο αξρέο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

επξσπατθή εηαηξηθή ζρέζε κε ηε εξβία, θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 

2006/56/ΔΚ
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 12εο Οθησβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε 

ηελ αίηεζε έληαμεο ηεο εξβίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (SEC(2011)01208), 

– έρνληαο ππφςε ηε πκθσλία ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο () κεηαμχ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπο, αθελφο, θαη ηεο Γεκνθξαηίαο 

ηεο εξβίαο, αθεηέξνπ, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2013, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε 1244 (1999) ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, ηε 

ζπκβνπιεπηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ (ΓΓ), ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2010, 

ζρεηηθά κε ην θαηά πφζνλ είλαη ζχκθσλε κε ην δηεζλέο δίθαην ε κνλνκεξήο αλαθήξπμε 

ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, θαη ην ςήθηζκα A/RES/64/298 ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ, ηεο 9εο επηεκβξίνπ 2010, ζην νπνίν ιακβάλεηαη ππφςε ην 

πεξηερφκελν ηεο γλσκνδφηεζεο θαη επηθξνηείηαη ην γεγνλφο φηη ε ΔΔ είλαη δηαηεζεηκέλε 

λα δηεπθνιχλεη ηνλ δηάινγν κεηαμχ εξβίαο θαη Κνζζπθνπεδίνπ,  

– έρνληαο ππφςε ηε δηαθήξπμε θαη ηηο ζπζηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ηέηαξηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο ΔΔ-

εξβίαο ζηηο 7-8 Οθησβξίνπ 2015,  

– έρνληαο ππφςε ην απνηέιεζκα ηεο δηάζθεςεο πςεινχ επηπέδνπ γηα ηε δηαδξνκή ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 8 

Οθησβξίνπ 2015 ζην Λνπμεκβνχξγν, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ ζρεηηθά κε κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θαη 

κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο, ηεο 9εο Ννεκβξίνπ 2015, θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε, ηεο 12εο 

Οθησβξίνπ 2015,  

– έρνληαο ππφςε ην ζρέδην 17 ζεκείσλ πνπ ζπκθσλήζεθε θαηά ηε ζπλάληεζε γηα ηε 

κεηαλαζηεπηηθή δηαδξνκή ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25 

Οθησβξίνπ 2015 κεηαμχ ησλ εγεηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ εθηφο 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0065. 
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ΔΔ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ εηζξνή πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε πξνφδνπ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 2015 γηα ηε εξβία, ηεο 

10εο Ννεκβξίνπ 2015 (SWD(2015)0211), 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 11εο Μαξηίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε 

πξνφδνπ ηνπ 2014 γηα ηε εξβία
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 15εο Απξηιίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ 

αζηγγαλνθνβία ζηελ Δπξψπε θαη ηελ αλαγλψξηζε απφ ηελ ΔΔ ηεο εκέξαο κλήκεο ηεο 

γελνθηνλίαο ησλ Ρνκά θαηά ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2015, ζρεηηθά 

κε ηε δηεχξπλζε θαη ηε δηαδηθαζία ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζχλδεζεο, 

– έρνληαο ππφςε ην έξγν ηνπ David McAllister σο κφληκνπ εηζεγεηή ηεο Δπηηξνπήο 

Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ γηα ηε εξβία, 

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

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο 

Ηνπλίνπ 2013, απνθαζίζηεθε ε έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηε εξβία· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξψηε δηαθπβεξλεηηθή δηάζθεςε (ΓΚΓ) πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 2014· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ νινθιεξψζεθε 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2015· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015, ε εξβία είρε 

νινθιεξψζεη ηε ζχζηαζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο ηεο· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηε εξβία, ε Δπηηξνπή αλαθέξεηαη 

ζηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεηψζεη ε εξβία φζνλ αθνξά ηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ 

επξσπατθή έληαμε θαη αμηνινγεί ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ζπκκφξθσζε κε ηα θξηηήξηα 

ηεο Κνπεγράγεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Γηαδηθαζίαο ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή εθάξκνζε κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ ππνβνιή 

εθζέζεσλ πνπ πξνβιέπεη παξνρή πνιχ ζαθέζηεξσλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ πξνο ηηο 

ελ ιφγσ ρψξεο ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εξβία, φπσο θάζε ρψξα πνπ θηινδνμεί λα γίλεη κέινο ηεο 

ΔΔ, πξέπεη λα θξίλεηαη βάζεη ησλ επηδφζεψλ ηεο ζε ζρέζε κε ηελ εθπιήξσζε, ηελ 

εθαξκνγή θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ ίδηα δέζκε θξηηεξίσλ, θαη φηη ην ρξνλνδηάγξακκα 

γηα ηελ πξνζρψξεζε θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο πξνζήισζεο ηεο ρψξαο ζηηο αλαγθαίεο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εξβία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζεκαληηθή πξφνδν πξνο ηελ 

εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ην Κνζζπθνπέδην, πξάγκα πνπ νδήγεζε ζηελ πξψηε 

ζπκθσλία επί ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ, ηεο 19εο 

Απξηιίνπ 2013· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηηο 25 Απγνχζηνπ 2015 επηηεχρζεθαλ 

ηέζζεξηο ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξφνδνο ησλ εληαμηαθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο εξβίαο πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ ηελ επίηεπμε πξνφδνπ ζηε 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0065. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0095. 
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δηαδηθαζία εμνκάιπλζεο ησλ ζρέζεσλ κε ην Κνζζπθνπέδην ζχκθσλα κε ην 

δηαπξαγκαηεπηηθφ πιαίζην· ιακβάλνληαο ππφςε φηη απαηηνχληαη πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ νξηζηηθή εμνκάιπλζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη είλαη πξσηίζηεο ζεκαζίαο ε πιήξεο εθαξκνγή φισλ ησλ ζπκθσληψλ θαη απφ ηα δχν 

κέξε· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015, ε εξβία έγηλε ην 33ν ζπκκεηέρνλ 

θξάηνο ζηνλ Μεραληζκφ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο ΔΔ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ έρεη επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο ζε φιεο ηηο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ έρεη ζέζεη ην θξάηνο δηθαίνπ ζην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο 

πνπ αθνινπζεί ζηνλ ηνκέα ηεο δηεχξπλζεο· 

H. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015, ε εξβία αλέιαβε ηελ πξνεδξία ηνπ 

Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε (ΟΑΔ)· 

1. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ην άλνηγκα ησλ 

Κεθαιαίσλ 32 (Γεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο) θαη 35 (Λνηπά δεηήκαηα – εκείν I: 

Δμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ εξβίαο θαη Κνζζπθνπεδίνπ) ζηε δηαθπβεξλεηηθή 

δηάζθεςε πνπ έιαβε ρψξα ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2015· ραηξεηίδεη ην 

γεγνλφο φηη ε εξβία παξακέλεη ζηαζεξά πξνζεισκέλε ζηε δηαδηθαζία επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο· θαιεί ηε εξβία λα πξνσζήζεη ελεξγά ηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή απφθαζε 

ζηνλ ζεξβηθφ ιαφ· ζεκεηψλεη κε ηθαλνπνίεζε φηη ε εξβία έρεη δξνκνινγήζεη έλα 

θηιφδνμν πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ· θαιεί ηε εξβία λα αληηκεησπίζεη 

απνθαζηζηηθά θαη δπλακηθά ηηο ζπζηεκηθέο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο· 

δεηεί απφ ηε εξβία λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε λενιαία ηεο θαηά ηελ εθαξκνγή 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ· 

2. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηηο πξνεηνηκαζίεο ηεο εξβίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ 

θαη ηελ θαηάξηηζε νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηα Κεθάιαηα 23 (Γηθαζηηθφ 

ζχζηεκα θαη ζεκειηψδε δηθαηψκαηα) θαη 24 (Γηθαηνζχλε, ειεπζεξία θαη αζθάιεηα)· 

εθθξάδεη ηελ ειπίδα φηη ηα θεθάιαηα απηά ζα αλνίμνπλ ζηηο αξρέο ηνπ 2016· ηνλίδεη φηη 

νη ελδειερείο δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ Κεθαιαίσλ 23 θαη 24 είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη λα 

εθαξκνζηνχλ ζηνπο ηνκείο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ θαη ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αζθάιεηαο· ππελζπκίδεη φηη ε 

πξφνδνο ζηνπο ηνκείο απηνχο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αλάινγε πξφνδν ζην 

ζχλνιν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ· ππνγξακκίδεη φηη ε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ Κεθαιαίνπ 

35 έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο ηεο εξβίαο ζηελ 

ΔΔ· ζεσξεί, ζην πιαίζην απηφ, φηη ε πιήξεο εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο 

εξβίαο θαη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζρψξεζε 

ηεο εξβίαο ζηελ ΔΔ· 

3. ππνγξακκίδεη φηη ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ εμαθνινπζεί 

λα απνηειεί βαζηθφ δείθηε κηαο επηηπρνχο δηαδηθαζίαο νινθιήξσζεο· ελζαξξχλεη ηνπο 

πνιηηηθνχο εγέηεο ηεο εξβίαο λα ζπλερίζνπλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα 
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ηελ επζπγξάκκηζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΔ· θαιεί ηε εξβία λα βειηηψζεη ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο λέαο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ· 

4. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεηψζεη ε εξβία φζνλ αθνξά ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο πνιηηηθήο 

απαζρφιεζεο· ελζαξξχλεη ηηο ζεξβηθέο αξρέο γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ 

επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζε νιφθιεξε ηε εξβία θαη ηε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη λα επηιπζνχλ καθξνρξφληεο 

δηαθσλίεο φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο θαη, κνινλφηη αλαγλσξίδεη ηελ πξφνδν ζηελ 

αλαδηάξζξσζε ησλ δεκφζησλ εηαηξεηψλ, ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πεξαηηέξσ πξνψζεζεο 

θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηδησηηθνπνίεζεο· ηνλίδεη φηη ε λνκνζεζία ηεο 

εξβίαο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πξέπεη λα επζπγξακκηζηεί κε 

ην θεθηεκέλν· 

5. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηηο νηθνλνκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο είραλ σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο εξβίαο, θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη λα ππνζηεξίδεη ηα 

ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο γηα εθαξκνγή πεξαηηέξσ κεηαξξπζκίζεσλ ηδίσο φζνλ αθνξά 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη ηε κεηαξξχζκηζε 

ζεκαληηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο· 

6. ζπγραίξεη ηε εξβία γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζή ηεο φζνλ αθνξά ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο· επηζεκαίλεη, σζηφζν, φηη πξέπεη λα 

εληζρπζεί ε εθαξκνγή επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο· 

επηζεκαίλεη φηη ε εξβία απνηειεί ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκν εηαίξν ηεο ΔΔ ζηα Βαιθάληα 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεην λα παξάζρεη ε ΔΔ πφξνπο θαη επαξθή 

ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή· ζεκεηψλεη κε ηθαλνπνίεζε φηη ε εξβία θαηέβαιε 

ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα δηαζθαιηζηεί ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ε παξνρή 

θαηαθπγίνπ θαη αλζξσπηζηηθήο βνήζεηα κε ελσζηαθή θαη δηεζλή ππνζηήξημε· θαιεί ηε 

εξβία λα απμήζεη ηαρέσο ηηο δπλαηφηεηεο ππνδνρήο πνπ δηαζέηεη· επηζεκαίλεη φηη 

ρξεηάδνληαη νινθιεξσκέλεο κεηαξξπζκίζεηο γηα λα εμνξζνινγηζηεί ην ζχλνιν ηνπ 

ζπζηήκαηνο αζχινπ θαη λα επζπγξακκηζηεί κε ην θεθηεκέλν ηεο ΔΔ θαη ηα δηεζλή 

πξφηππα· ζεκεηψλεη φηη ε εξβία έρεη ιάβεη πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αβάζηκσλ αηηήζεσλ αζχινπ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ππεθφνπο ηεο εξβίαο ζηα θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ θαη ζπλδεδεκέλεο ρψξεο ηεο δψλεο έλγθελ· θαιεί ηε εξβία λα ζπκβάιεη 

ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ αβάζηκσλ αηηήζεσλ· ηνλίδεη φηη ε ηθαλφηεηα θαη νη πφξνη 

πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ επαλέληαμε ησλ αηφκσλ πνπ επηζηξέθνπλ παξακέλνπλ 

πεξηνξηζκέλνη· 

7. θαιεί ηε εξβία λα θαηαβάιεη κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο θαη λα επζπγξακκίζεη 

ζηαδηαθά ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο κε ηελ αληίζηνηρε 

πνιηηηθή ηεο ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηε Ρσζία· εθθξάδεη 

απνγνήηεπζε, ζην πιαίζην απηφ, γηα ηε δηεμαγσγή θνηλψλ ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ 

κεηαμχ εξβίαο θαη Ρσζίαο· ραηξεηίδεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο εξβίαο ζε δηεζλείο 

εηξελεπηηθέο επηρεηξήζεηο· 
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Κράηος δικαίοσ 

8. ππνγξακκίδεη ηελ εμέρνπζα ζεκαζία ησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ· ηνλίδεη ηε δσηηθή 

ζεκαζία ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο· ζεκεηψλεη φηη, ελψ έρεη 

ζεκεησζεί θάπνηα πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηδίσο κε ηε 

ζέζπηζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο γηα ηνπο δηθαζηέο θαη ηνπο εηζαγγειείο, νη πνιηηηθέο 

παξεκβάζεηο παξακέλνπλ απμεκέλεο· ζεκεηψλεη φηη νη επαγγεικαηηθέο δηθαζηηθέο 

αξρέο δεηνχλ λα ηνπο παξέρνληαη επαξθείο πφξνη· θαιεί ηηο αξρέο λα εθαξκφζνπλ ηελ 

εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δηθαζηηθή κεηαξξχζκηζε, φπσο νξίδεηαη ζην ζρέδην δξάζεο 

γηα ην Κεθάιαην 23, θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη φηη ην έξγν ησλ δηθαζηψλ θαη ησλ εηζαγγειέσλ δελ ζα επεξεάδεηαη απφ πνιηηηθέο 

παξεκβάζεηο· θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα εγθξίλεη έλαλ λέν λφκν γηα ηε δσξεάλ λνκηθή 

αξσγή θαη λα δξνκνινγήζεη λνκηθέο ηξνπνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ ε 

πνηφηεηα θαη ε ζπλέπεηα ηεο δηθαζηηθήο πξαθηηθήο θαη ηεο δηθαζηηθήο εθπαίδεπζεο· 

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε ηε ζπλερηδφκελε ζπζζψξεπζε εθθξεκψλ 

δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ, παξά ην πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεη ην Αλψηαην Αθπξσηηθφ 

Γηθαζηήξην γηα ηε κείσζή ηνπο, θαη θαιεί ηε εξβία λα πξαγκαηνπνηήζεη πεξαηηέξσ 

βήκαηα πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε εκπηζηνζχλε ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα·  

9. ππελζπκίδεη ζηελ θπβέξλεζε ηεο εξβίαο λα εθαξκφζεη ηνλ λφκν πεξί απνθαηάζηαζεο 

πιήξσο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο· πξνηείλεη ζηελ θπβέξλεζε ηεο εξβίαο λα πξνβεί ζε 

πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ φια ηα δηαδηθαζηηθά θαη λνκηθά εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

επαλφξζσζε ζε είδνο·  

10. ζεκεηψλεη φηη ε δηαθζνξά θαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζηελ 

πεξηνρή θαη φηη απνηεινχλ επίζεο εκπφδην ζηε δεκνθξαηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο εξβίαο· παξαηεξεί φηη έρεη ζεκεησζεί θάπνηα πξφνδνο φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ε νπνία, σζηφζν, εμαθνινπζεί λα απνηειεί αλεζπρεηηθφ 

ζηνηρείν ηεο ζεξβηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, κέζσ ηεο αδηάιεηπηεο εθαξκνγήο ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ λφκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαγγειιφλησλ 

δπζιεηηνπξγίεο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί κεηξψν απνηειεζκάησλ ζρεηηθά 

κε έξεπλεο θαη απαγγειίεο θαηεγνξηψλ πεξί δηαθζνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηαθζνξάο ζε πςειφ επίπεδν, θαη ηελ αλάγθε λα ζπληνλίδεηαη θαη λα παξαθνινπζείηαη 

ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην ζρέδην δξάζεο γηα ην Κεθάιαην 23 ζε φια ηα βαζηθά φξγαλα· θαιεί 

ηηο αξρέο λα δηαζθαιίζνπλ φηη ε Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο θαη ην 

πκβνχιην Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο είλαη ζε ζέζε λα εθηεινχλ ηελ απνζηνιή 

ηνπο πιήξσο θαη απνηειεζκαηηθά θαη φηη νη θξαηηθνί ζεζκνί αθνινπζνχλ ηηο ζπζηάζεηο 

ηνπο· εθηηκά φηη, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ, 

απαηηείηαη κηα πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή θαη εληζρπκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ 

ρσξψλ ηεο πεξηνρήο· θαιεί ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θξαηηθέο 

αξρέο θαη ηνπο δεκνζίνπο ιεηηνπξγνχο, λα ζεζπίζνπλ θαλφλεο ζηνλ ηνκέα απηφλ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ ππνζέζεσλ ινγνθινπήο θαζψο θαη ηελ απνηξνπή κειινληηθψλ 

θξνπζκάησλ· 

11. θαιεί ηηο ζεξβηθέο αξρέο λα ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ην ηκήκα ηνπ πνηληθνχ 

θψδηθα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα θαη ηα εγθιήκαηα δηαθζνξάο ψζηε 

λα παξάζρνπλ έλα αμηφπηζην θαη πξνβιέςηκν πιαίζην πνηληθνχ δηθαίνπ· επαλαιακβάλεη 
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αθφκα κία θνξά ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 234 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα πεξί θαηάρξεζεο ζέζεσλ επζχλεο· δεηεί εθ λένπ λα 

δηεμαρζεί αλεμάξηεηε θαη ελδειερήο επαλεμέηαζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ 

αξρεηνζεηεζεί θαη αθνξνχλ ηελ θαηάρξεζε ζέζεσλ επζχλεο νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ 

λα ζηακαηήζνπλ ακέζσο νη καθξνρξφληεο άδηθεο δηψμεηο· 

12. επηζεκαίλεη φηη πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη φηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κεηξψν 

απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο απαγγειίεο θαηεγνξηψλ, φπσο νξίδεηαη ζην ζρέδην 

δξάζεο γηα ην Κεθάιαην 24· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα παξάζρνπλ 

ππνζηήξημε εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη 

εκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο· 

Δημοκραηία 

13. ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε ηηο πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο 

ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνβνπιίνπ ζηε 

δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ πξνζρψξεζε ζηελ ΔΔ· εμαθνινπζεί λα 

αλεζπρεί γηα ηελ εθηεηακέλε ρξήζε επεηγνπζψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζέζπηζε 

λνκνζεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

πξνζρψξεζεο ζηελ ΔΔ, δεδνκέλνπ φηη νη δηαδηθαζίεο απηέο δελ επηηξέπνπλ πάληα ηε 

δηεμαγσγή επαξθψλ δηαβνπιεχζεσλ κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ην επξχηεξν θνηλφ· 

ηνλίδεη φηη ε επνπηεία ηνπ θνηλνβνπιίνπ επί ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο πξέπεη λα 

εληζρπζεί πεξαηηέξσ· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ελεξγνχ θαη επνηθνδνκεηηθήο ζπκκεηνρήο 

ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηνπο δεκνθξαηηθνχο 

ζεζκνχο· ηνλίδεη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθάλεηα θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απζηεξφηεξα δηεζλή 

πξφηππα·  

14. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ έξγνπ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζε κηα δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία· ζεκεηψλεη φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ νξγαλψζεσλ 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ έρεη βειηησζεί· ελζαξξχλεη ηηο ζεξβηθέο αξρέο λα ιάβνπλ 

πξφζζεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ έλαλ δηαθαλή δηάινγν κεηαμχ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή 

ησλ εθπξνζψπσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ· δεηεί απφ ηηο αξρέο λα δηαζθαιίζνπλ επαξθή 

ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ νξγαλψζεσλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ· δεηεί νη εμειίμεηο ζηε δηαδηθαζία ησλ εληαμηαθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ λα αλαθνηλψλνληαη έγθαηξα θαη κε δηαθάλεηα ζηνπο πνιίηεο, ζηηο 

νξγαλψζεηο θαη ζην επξχ θνηλφ θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε επξεία ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία απηή· 

15. επαλαιακβάλεη ην αίηεκά ηνπ πξνο ηε ζεξβηθή θπβέξλεζε γηα πιήξε πηνζέηεζε ησλ 

ζπζηάζεσλ ησλ απνζηνιψλ παξαθνινχζεζεο εθινγψλ ηνπ ΟΑΔ/ΓΓΘΓΑ, θαη ηδίσο 

εθείλσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δηαθάλεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνεθινγηθψλ 

εθζηξαηεηψλ θαη ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ· θαιεί ηηο αξρέο λα δηεξεπλήζνπλ δεφλησο 

ηα θξνχζκαηα βίαο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηε δηάξθεηα δεκνηηθψλ εθινγψλ θαη άιισλ 

πξνεθινγηθψλ εθδειψζεσλ, θαζψο θαη ηηο θαηαγγειίεο εθθνβηζκνχ θαη παξαηππηψλ· 
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16. επαλαιακβάλεη ηε ζεκαζία ησλ αλεμάξηεησλ ξπζκηζηηθψλ θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηακεζνιαβεηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε επνπηεία 

θαη ε ινγνδνζία ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο· θαιεί ηηο αξρέο λα παξέρνπλ ζηνλ 

Γηακεζνιαβεηή πιήξε πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή ζηήξημε ζην έξγν ηνπ θαη λα θξνληίδνπλ 

ψζηε λα κελ ηνλ εθζέηνπλ ζε αδηθαηνιφγεηε θξηηηθή· 

17. ραηξεηίδεη ηελ έγθξηζε ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, ελφο λφκνπ γηα ηελ επηζεψξεζε επνπηείαο, κηαο εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο θαηάξηηζεο γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηνπ λφκνπ πεξί αλψηαηνπ 

αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαη δεηεί ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπο· ηνλίδεη 

φηη είλαη απαξαίηεην λα απνπνιηηηθνπνηεζεί θαη λα απνθηήζεη επαγγεικαηηθφ 

ραξαθηήξα ε δεκφζηα δηνίθεζε, θαζψο θαη λα θαηαζηνχλ πην δηαθαλείο νη δηαδηθαζίεο 

πξφζιεςεο θαη απφιπζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ν επαγγεικαηηζκφο, ε 

νπδεηεξφηεηα θαη ε ζπλέρεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο·  

Ανθρώπινα δικαιώμαηα 

18. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ην γεγνλφο φηη ε εξβία δηαζέηεη θαηάιιειν λνκηθφ θαη 

ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

ειεπζεξηψλ· επηζεκαίλεη, σζηφζν, ηηο ειιείςεηο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ φζνλ 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ, ηδίσο αλαθνξηθά κε ηελ πξφιεςε ησλ δηαθξίζεσλ θαηά ησλ 

επάισησλ νκάδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ησλ αηφκσλ κε 

HIV/AIDS θαη ησλ ΛΟΑΓΜ· επηδνθηκάδεη ηελ επηηπρή «πνξεία ππεξεθάλεηαο» ηεο 20 

επηεκβξίνπ 2015· ππνγξακκίδεη, σζηφζν, φηη νη δηαθξίζεηο θαη ε βία θαηά ησλ αηφκσλ 

ΛΟΑΓΜ εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ δήηεκα αλεζπρίαο· παξνηξχλεη, ζην πιαίζην 

απηφ, ηελ θπβέξλεζε λα εθαξκφζεη ηε ζχζηαζε CM/Rec (2010) ηεο Δπηηξνπήο 

Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πξνο ηα θξάηε κέιε· εθθξάδεη αλεζπρία γηα 

ηνλ αξηζκφ ησλ επηζέζεσλ θαηά ησλ κειψλ ησλ επάισησλ νκάδσλ πνπ δελ έρνπλ 

αθφκε δηεξεπλεζεί πιήξσο· επηπιένλ, εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην ζπλερηδφκελν 

πξφβιεκα ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο· θαιεί ηηο αξρέο λα πξνσζήζνπλ ελεξγά ηνλ 

ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ αλζξψπσλ· 

19. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη δελ έρεη ζεκεησζεί θακία πξφνδνο σο 

πξνο ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο· ζεκεηψλεη κε αλεζπρία ηε ζπλερή πνιηηηθή πίεζε πνπ ππνλνκεχεη 

ηελ αλεμαξηεζία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, κε απνηέιεζκα ηελ απμαλφκελε 

απηνινγνθξηζία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο· εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλφο φηη 

δεκνζηνγξάθνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε πνιηηηθή πίεζε, εθθνβηζκφ, βία θαη απεηιέο 

θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο· θαιεί ηηο αξρέο λα δηεξεπλήζνπλ φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο επηζέζεσλ θαηά δεκνζηνγξάθσλ θαη κέζσλ ελεκέξσζεο, ηηο νπνίεο 

θαηαγγέιιεη έληνλα ε Γηεζλήο Έλσζε Γεκνζηνγξάθσλ· επαλαιακβάλεη φηη νη λένη 

λφκνη γηα ηα κέζα ελεκέξσζεο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ πιήξσο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα 

πιήξε δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ηελ ηδηνθηεζία θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο, θαζψο θαη γηα άξζε ησλ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηελ θξαηηθή δηαθήκηζε· 

20. εθθξάδεη ηε ζνβαξή αλεζπρία ηνπ γηα ηηο επαλεηιεκκέλεο δηαξξνέο ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε πνηληθέο έξεπλεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, θαηά παξάβαζε 

ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο αζσφηεηαο· θαιεί ηηο ζεξβηθέο αξρέο λα δηεξεπλήζνπλ κε 

ζνβαξφηεηα κηα ζεηξά ηδηαίηεξα πξνβεβιεκέλσλ ππνζέζεσλ θαηά ηηο νπνίεο 
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παξνπζηάζηεθαλ απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο απνδείμεηο εηθαδφκελσλ παξαβάζεσλ· 

Σεβαζμός και προζηαζία ηων μειονοηήηων 

21. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ πκβνπιίσλ Δζληθψλ Μεηνλνηήησλ θαη ηνπ ξφινπ ηνπο φζνλ 

αθνξά ηελ πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ, θαζψο θαη ηνλ 

δεκνθξαηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, θαη ελζαξξχλεη επίζεο ηελ θαηάιιειε θαη επαιεζεχζηκε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο· εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηε δέζκεπζε ηεο εξβίαο γηα ηελ 

εθπφλεζε εηδηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο, ην νπνίν ζα βειηηψζεη 

πεξαηηέξσ ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πξαθηηθψλ θαη ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο· δεηεί εθ λένπ απφ ηε εξβία λα εμαζθαιίζεη φηη ην επίπεδν 

ησλ θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ θαη αξκνδηνηήησλ ζα δηαηεξεζεί ζηε δηαδηθαζία λνκηθήο 

επζπγξάκκηζήο ηνπο κε ηελ απφθαζε ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο εξβίαο θαη 

δεηεί ηελ έγθξηζε ηνπ λφκνπ γηα ηα πκβνχιηα Δζληθψλ Μεηνλνηήησλ ην ηαρχηεξν 

δπλαηφλ κε ζηφρν ηελ απνζαθήληζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηνπο θαη ηε βεβαηφηεηα 

ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο· εθθξάδεη ηε ζνβαξή αλεζπρία ηνπ γηα ηε δηαθνπή ηεο 

κεηάδνζεο πξνγξακκάησλ ζε κεηνλνηηθέο γιψζζεο θαηφπηλ ηεο εμαγγειζείζαο 

ηδησηηθνπνίεζεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο· θαιεί ηε εξβία λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο 

ηεο φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ζπλεπή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηε κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ ζε νιφθιεξε ηελ εξβία, κεηαμχ άιισλ φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, 

ηδίσο αλαθνξηθά κε ηελ έγθαηξε ρξεκαηνδφηεζε θαη κεηάθξαζε βηβιίσλ γξακκέλσλ 

ζηε κεηξηθή γιψζζα ησλ κεηνλνηήησλ, ηε ρξήζε κεηνλνηηθψλ γισζζψλ, ηελ 

εθπξνζψπεζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηνπο θνξείο εθπξνζψπεζεο ζε ηνπηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, θαη ηεο πξφζβαζεο ζηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο ζηηο κεηνλνηηθέο γιψζζεο· θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο εξβίαο λα 

εθαξκφζεη φιεο ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο θαη ηηο δηκεξείο ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ· 

22. επηζεκαίλεη φηη ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ηεο Βντβνδίλαο ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ 

ηαπηφηεηα ηεο εξβίαο· ηνλίδεη φηη ε απηνλνκία ηεο Βντβνδίλαο δελ πξέπεη λα 

απνδπλακσζεί θαη φηη ν λφκνο ζρεηηθά κε ηνπο πφξνπο ηεο Βντβνδίλαο πξέπεη λα 

εγθξηζεί ρσξίο πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε, φπσο νξίδεηαη απφ ην χληαγκα· 

23. θαιεί ηηο ζεξβηθέο αξρέο λα εθαξκφζνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ Ρνκά, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ παξνρή πξνζσπηθψλ εγγξάθσλ, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηε ζηέγαζε, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηελ απαζρφιεζε· δεηεί, 

επηπιένλ, απφ ηηο ζεξβηθέο αξρέο λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ίζε εθπξνζψπεζε ησλ Ρνκά 

ζηνπο δεκφζηνπο ζεζκνχο θαη ηνλ δεκφζην βίν απνδίδνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

έληαμε ησλ γπλαηθψλ Ρνκά· ηνλίδεη φηη ε πνιηηηθή γηα ηελ έληαμε ησλ Ρνκά πξέπεη λα 

εληζρπζεί πεξαηηέξσ θαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηε βία πνπ πθίζηαληαη εθπξφζσπνη ησλ 

ΜΚΟ πνπ εθπξνζσπνχλ ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο, φηη νη δηαθξίζεηο πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά· σο εθ ηνχηνπ, πξνζβιέπεη ζηα κέηξα ηεο 

επηθείκελεο ηξαηεγηθήο θαη ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Έληαμε ησλ Ρνκά· εθθξάδεη, 

ζε απηφ ην πιαίζην, ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε «Γηαθήξπμε ηεο Πξίζηηλα», ε νπνία 

θαιεί ηηο θπβεξλήζεηο, ηηο δηεζλείο θαη δηαθπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηηο νξγαλψζεηο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ λα εθαξκφζνπλ επηκειψο ηηο αξρέο ηεο κε εηζαγσγήο 

δηαθξίζεσλ θαη ηεο ηζφηεηαο ζηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη ην 

ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ Ρνκά·  
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Περιθερειακή ζσνεργαζία και ζτέζεις καλής γειηονίας 

24. εθηηκά ηελ επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεξβηθήο θπβέξλεζεο φζνλ αθνξά ηηο 

ζρέζεηο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, θαζψο απηή επέηξεςε λα ζεκεησζεί ζεκαληηθή 

πξφνδνο ηφζν ζηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία φζν θαη ηηο ζηελφηεξεο ζρέζεηο κε ηελ 

ΔΔ, θαη θαιεί ηε εξβία λα ζπλερίζεη λα βειηηψλεη ηηο ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο ηεο· 

θαιεί ηε εξβία λα πξνσζεί ηηο ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο θαη ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε 

ησλ δηαθνξψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξνψζεζε ελφο θιίκαηνο αλνρήο, ηελ θαηαδίθε 

θάζε κνξθήο ξεηνξηθήο κίζνπο θαη πνιεκηθήο ξεηνξηθήο, θαη ηελ απνρή απφ πξάμεηο 

φπσο ε δεκφζηα ππνδνρή αηφκσλ πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ· 

ζεκεηψλεη φηη νη δηαθνξέο θαη ηα δεηήκαηα πνπ εθθξεκνχλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ 

νξηνζέηεζε ησλ ζπλφξσλ, ηε δηαδνρή, ηελ επηζηξνθή πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ηε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ αξρείσλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ ζχκθσλα κε 

ην δηεζλέο δίθαην θαη ηηο θαζηεξσκέλεο αξρέο, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

λνκηθά δεζκεπηηθψλ ζπκθσληψλ, φπσο ηεο ζπκθσλίαο πεξί δεηεκάησλ δηαδνρήο, θαη 

φηη νη δηκεξείο δηαθνξέο πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνζρψξεζεο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην· ηνλίδεη ηνλ επνηθνδνκεηηθφ ξφιν ηεο 

εξβίαο ζην πιαίζην ηεο «Γηαδηθαζίαο ηνπ Βεξνιίλνπ» θαη ηεο «Δμακεξνχο 

ζπλεξγαζίαο ζηα Γπηηθά Βαιθάληα», θαη ηνπ ζεκαηνινγίνπ δηαζπλδεζηκφηεηάο ηεο· 

επηδνθηκάδεη άιιεο πξσηνβνπιίεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζην κέιινλ ησλ Γπηηθψλ 

Βαιθαλίσλ, θαη ηδίσο ηε Γηαδηθαζία ηνπ Βrdo, ε νπνία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πιαίζην 

γηα ηε ζπλεξγαζία ηφζν ζε πνιηηηθφ φζν θαη ηερληθφ ηνκέα, θαη ζεσξεί φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία ζε ηνκείο ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ· ραηξεηίδεη, ζην πιαίζην απηφ, ηελ πξψηε 

θνηλή ππνπξγηθή ζπλεδξίαζε εξβίαο θαη Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο πνπ δηεμήρζε ζηηο 4 

Ννεκβξίνπ 2015 ζην εξάγεβν· θαιεί ηε εξβία λα πξνσζήζεη πεξαηηέξσ ηε 

ζηαζεξνπνίεζε θαη ηε ζεζκηθή ελίζρπζε ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο κέζσ ησλ 

πθηζηάκελσλ επαθψλ ηεο θαη ησλ ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο κε ηε ρψξα· επαλαιακβάλεη 

ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηηο αξρέο ηεο εξβίαο λα δξνκνινγήζνπλ πεξαηηέξσ κέηξα γηα 

ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία κε ηα γεηηνληθά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζπλνξηαθψλ θαη δηαθξαηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπλεξγαζίαο 2014-2020 θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γνχλαβε· 

επηδνθηκάδεη ηελ ηδέα έλαξμεο δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ ππνγξαθή ζπλζήθεο ζρέζεσλ 

θαιήο γεηηνλίαο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, θαη επειπηζηεί φηη απηφ ζα νδεγήζεη ζε πην 

ζεηηθέο εμειίμεηο ζην πεξηθεξεηαθφ πιαίζην· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε 

ζπλάληεζε ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ ελέξγεηαο θαη κεηαθνξψλ ησλ 

πξσζππνπξγψλ ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο εξβίαο·  

25. ελζαξξχλεη ηε εξβία λα ζπλεξγαζηεί πεξαηηέξσ κε ην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην γηα 

ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία (ICTY), ζε πλεχκα ζπκθηιίσζεο θαη ζρέζεσλ θαιήο 

γεηηνλίαο· ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία κηαο ζθαηξηθήο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ 

εγρψξην ρεηξηζκφ ππνζέζεσλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ· παξνηξχλεη ηηο αξρέο λα 

ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη γηα ην ζέκα ηεο ηχρεο ησλ αγλννπκέλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

εθπφλεζε ελφο ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο γηα ηα ζχκαηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο σο 

ζεκαληηθήο πξνυπφζεζεο γηα ηε ζπκθηιίσζε, δηαζθαιίδνληαο ην δηθαίσκα ησλ 

νηθνγελεηψλ ησλ ζπκάησλ λα γλσξίδνπλ ηη ζπλέβε ζηα αγλννχκελα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο· επηζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα εγθξηζεί ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε λφκνο γηα ηα ζχκαηα κεηαμχ ησλ ακάρσλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

πθηζηάκελε λνκνζεζία δελ αλαγλσξίδεη αξθεηέο νκάδεο ζπκάησλ εγθιεκάησλ 



 

RE\1085001EL.doc 11/12 PE576.527v01-00 

 EL 

πνιέκνπ· ζεκεηψλεη φηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ αληηζέζεηο, ηδίσο ζην πιαίζην ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ ηεο πξφζθαηεο ηζηνξίαο· εθθξάδεη εθ λένπ ηελ ππνζηήξημή 

ηνπ πξνο ηελ πξσηνβνπιία RECOM, ηελ πεξηθεξεηαθή επηηξνπή γηα ηελ απνζαθήληζε 

ηεο αιήζεηαο ζρεηηθά κε ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ θαη άιιεο ζνβαξέο παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ δηαπξάρζεθαλ ζηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία· 

26. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε δεκνζίεπζε ζρεδίνπ εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηα 

εγθιήκαηα πνιέκνπ, ην νπνίν παξνπζηάδεη ζρέδηα γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηεο δίσμεο 

εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάρζεθαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζηελ πξψελ 

Γηνπγθνζιαβία· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο θαη απνπνιηηηθνπνίεζεο ησλ 

ζεξβηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ρεηξίδνληαη ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ· θαιεί ηε εξβία λα 

ζεζπίζεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ καξηχξσλ θαη ησλ 

ζπκάησλ θαη λα παξάζρεη ζηα ζχκαηα θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ην δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο· δεηεί λα βειηησζεί ε πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία γηα ηηο ππνζέζεηο 

εγθιεκάησλ πνιέκνπ· επαλαιακβάλεη ην αίηεκά ηνπ πξνο ηε εξβία λα επαλεμεηάζεη 

ηε λνκνζεζία ηεο ζρεηηθά κε ηε δηθαηνδνζία ζε δίθεο εγθιεκάησλ πνιέκνπ ζε πλεχκα 

ζπκθηιίσζεο θαη ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο 

γεηηνληθέο ηεο ρψξεο· 

27. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζπλερή δέζκεπζε ηεο εξβίαο ζηε δηαδηθαζία 

εμνκάιπλζεο ησλ ζρέζεσλ κε ην Κνζζπθνπέδην θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ 

ζπκθσληψλ ζηηο 25 Απγνχζηνπ 2015, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

Έλσζεο/Κνηλφηεηαο δήκσλ ζεξβηθήο πιεηνςεθίαο ζην Κνζζπθνπέδην, γηα ηελ 

ελέξγεηα, γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη γηα ηε γέθπξα ηεο Mitrovica· δεηεί απφ ηε εξβία 

λα εθαξκφζεη ηαρέσο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηεο αλαινγνχλ βάζεη ησλ ζπκθσληψλ απηψλ 

θαη λα ζπλεξγαζηεί επνηθνδνκεηηθά κε ην Κνζζπθνπέδην γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ 

εθαξκνγή κειινληηθψλ ζπκθσληψλ· ζεκεηψλεη φηη έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο ζε ηνκείο, 

φπσο ε αζηπλνκία θαη ε πνιηηηθή πξνζηαζία, νη αζθάιεηεο νρεκάησλ, ηα ηεισλεία, νη 

ξπζκίζεηο πεξί ζπλδέζκσλ θαη ην θηεκαηνιφγην· επαλαιακβάλεη φηη ε πξφνδνο ζην 

πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί κε γλψκνλα ηελ επηηφπηα εθαξκνγή 

ηνπ· θαιεί ηε εξβία θαη ην Κνζζπθνπέδην λα απφζρνπλ απφ ηελ αξλεηηθή ξεηνξηθή 

θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πιήξε εθαξκνγή φισλ ησλ ζπκθσληψλ πνπ έρνπλ ήδε 

επηηεπρζεί θαιή ηε πίζηεη θαη έγθαηξα, θαη λα ζπλερίζνπλ απνθαζηζηηθά ηε δηαδηθαζία 

εμνκάιπλζεο· δεηεί ηε ζπλέρηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηφζν απφ ηηο θπβεξλήζεηο φζν θαη 

απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ γηα ηελ θνηλνπνίεζε θαη ηελ εμήγεζε ησλ φξσλ ησλ 

ζπλαθζεηζψλ ζπκθσληψλ κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε πξνζέγγηζε ησλ εζλνηηθψλ 

αιβαληθψλ θαη ζεξβηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ· επηδνθηκάδεη ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, ππφ ηελ εγεζία ησλ εκπνξηθψλ 

επηκειεηεξίσλ, λα ζπκβάιεη ζηελ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ, μεθηλψληαο δηάινγν 

κεηαμχ ησλ Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο εξβίαο θαη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, λα άξεη 

ηνπο θξαγκνχο ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηηο επαθέο 

θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εηαηξεηψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζηεξίμεη ηε δηαηήξεζε θαη 

ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην κέιινλ· ελζαξξχλεη ηε εξβία θαη ην 

Κνζζπθνπέδην λα πξνζδηνξίζνπλ λέα πεδία ζπδήηεζεο γηα ηνλ δηάινγν κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ· 

δεηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο (ΔΤΔΓ) λα πξνβεί ζε 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ δχν πιεπξψλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο· 

δεηεί απφ ηε εξβία λα ελεξγεί κε πλεχκα ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο θαη εθθξάδεη ηελ 

ειπίδα φηη ην ζέκα ηεο κε επηηπρεκέλεο αίηεζεο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ γηα πξνζρψξεζε 
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ζηελ UNESCO δελ ζα παξεκπνδίζεη ηνλ δηάινγν θαη ηελ πεξαηηέξσ έληαμε ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ ζε πεξηθεξεηαθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, θαη φηη ζα ζπλερηζηνχλ ε 

ζπλεξγαζία θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο· θαιεί 

ην Βειηγξάδη θαη ηελ Πξίζηηλα λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο·  

Ενέργεια, περιβάλλον και μεηαθορές 

28. ηνλίδεη φηη ε εξβία, σο ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο, πξέπεη λα 

παξακείλεη ελεξγή ζηηο εξγαζίεο ησλ νξγάλσλ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο θαη λα 

ζπλερίζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ θεθηεκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη βηψζηκα θαη 

αζθαιή ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα· θαιεί ηηο αξρέο λα αξρίζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ 

πνπ ηέζεθαλ ζηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα, θαζψο δελ 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο· 

ελζαξξχλεη ηε εξβία λα αλαπηχμεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

λα ιάβεη κέηξα γηα λα βειηηψζεη ηελ επζπγξάκκηζε κε ην θεθηεκέλν ζηνπο ηνκείο ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, θαζψο θαη λα 

επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζηελ πξάζηλε ελέξγεηα· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα 

ππνζηεξίμεη ηελ θπβέξλεζε ηεο εξβίαο ζηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηε κείσζε ηεο 

εμάξηεζεο ηεο ρψξαο απφ ηηο εηζαγσγέο ελέξγεηαο θαη γηα δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

εθνδηαζκνχ ηεο εξβίαο ζε θπζηθφ αέξην· ζεκεηψλεη φηη ην πξφζθαηα εγθξηζέλ παθέην 

απφ ηνλ κεραληζκφ πξνεληαμηαθήο βνήζεηαο ΗΡΑ ΗΗ 2015 πεξηιακβάλεη θπξίσο 

πξφγξακκα 155 εθαηνκκπξίσλ επξψ σο ζπκβνιή ζηε ρξεκαηνδφηεζε κεηδφλσλ 

πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ ππνδνκψλ ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ ζηα 

Γπηηθά Βαιθάληα· ελζαξξχλεη ηε εξβία λα επζπγξακκηζηεί κε ηηο κέζεο δεζκεχζεηο 

ηεο ΔΔ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηε ζπκθσλία πνπ επεηεχρζε θαηά ηελ COP 21 

ζην Παξίζη· 

29. δεηεί απφ ηε ζεξβηθή θπβέξλεζε, δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Οκίινπ 

Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΟΔ) γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο δηαζπλνξηαθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ ηνπο, λα 

παξάζρεη ην απαξαίηεην λνκηθφ ππφβαζξν πνπ ζα επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή ηεο εξβίαο 

ζηνλ ΔΟΔ· 

30. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηε κε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα απφβιεηα θαη 

θαιεί ηηο ζεξβηθέο αξρέο λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ην θιείζηκν θαη ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ 4 000 παξάλνκσλ ρσκαηεξψλ πνπ καζηίδνπλ επί ηνπ παξφληνο ηε γε 

θαη ην ιαφ ηεο εξβίαο θαη λα αλαπηχμνπλ κηα αμηφπηζηε πνιηηηθή κείσζεο ησλ 

απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία-πιαίζην γηα ηα απφβιεηα· 

31. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην ζρέδην αλαθαηαζθεπήο, αλαβάζκηζεο θαη 

εθζπγρξνληζκνχ ηκεκάησλ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ελζαξξχλεη ηηο ζεξβηθέο 

αξρέο λα ζπλερίζνπλ ζηελ θαηεχζπλζε απηή θαη λα βειηηψζνπλ πεξαηηέξσ ηηο δεκφζηεο 

κεηαθνξέο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο· 

° 

° ° 

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

Δπηηξνπή θαη ζηελ θπβέξλεζε θαη ην θνηλνβνχιην ηεο εξβίαο. 


