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B8-0310/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηην έκθεζη ηοσ 2015 για ηην 

Πρώην Γιοσγκοζλαβική Δημοκραηία ηης Μακεδονίας 

(2015/2895(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζπκθσλία ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπο, αθελφο, θαη ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, αθεηέξνπ
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηα ςεθίζκαηα 817 (1993) θαη 845 (1993) ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

Δλδηάκεζεο πκθσλίαο ηεο 13εο επηεκβξίνπ 1995, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ζηηο 19-20 Ηνπλίνπ 2003, ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή ησλ ρσξψλ ησλ 

Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ λα εληαρζνχλ ζηελ Έλσζε, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2005 

λα παξαρσξεζεί ζηε ρψξα θαζεζηψο ππνςήθηαο ρψξαο πξνο έληαμε ζηελ ΔΔ, θαζψο θαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2008 θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηε 12ε ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο ΔΔ - 

Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20 

Ηνπιίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηελ ηειηθή δηαθήξπμε ηεο πξνεδξίαο ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο κε ηα θξάηε 

ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, ηεο 27εο Απγνχζηνπ 2015 ζηε Βηέλλε, θαζψο θαη ηηο 

ζπζηάζεηο ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ γηα ηε ζχλνδν θνξπθήο ηεο 

Βηέλλεο ην 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηε δήισζε ηεο δηάζθεςεο πςεινχ επηπέδνπ γηα ηε δηαδξνκή Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ - Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, ε νπνία δηεμήρζε ζηηο 8 Οθησβξίνπ 2015 ζην 

Λνπμεκβνχξγν, θαζψο θαη ηε δήισζε ησλ εγεηψλ, πνπ εθδφζεθε κεηά ηε ζχλνδν ησλ 

επξσπαίσλ εγεηψλ ζηηο Βξπμέιιεο, ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηα 

κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Απνζηνιήο Δθηίκεζεο Αλαγθψλ, ηνπ Γξαθείνπ γηα ηνπο 

Γεκνθξαηηθνχο Θεζκνχο θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ηνπ ΟΑΔ, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 

2015, 

– έρνληαο ππφςε ηηο Δπείγνπζεο Μεηαξξπζκηζηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, ηνπ Ηνπλίνπ 2015, 

                                                 
1
 ΔΔ L 84, 20.3.2004, ζ. 13. 
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– έρνληαο ππφςε ηηο ζπζηάζεηο ηεο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ πςεινχ επηπέδνπ γηα 

ζπζηεκηθά δεηήκαηα θξάηνπο δηθαίνπ, φζνλ αθνξά ηελ ππνθινπή ζπλδηαιέμεσλ πνπ 

απνθαιχθζεθε ηελ άλνημε ηνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηελ πέκπηε ζπλεδξίαζε ζην πιαίζην ηνπ εληαμηαθνχ δηαιφγνπ πςεινχ 

επηπέδνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα θφπηα ζηηο 18 επηεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 10εο Ννεκβξίνπ 2015, κε ηίηιν 

«ηξαηεγηθή δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ» (COM(2015)0611), ε νπνία ζπλνδεπφηαλ απφ έγγξαθν 

εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Ζ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, έθζεζε 2015» (SWD (2015) 0212), 

– έρνληαο ππφςε ηελ πνιηηηθή ζπκθσλία (ηε ιεγφκελε «ζπκθσλία Przhino») πνπ 

επηηεχρζεθε κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ θχξησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζηα θφπηα, ζηηο 2 

Ηνπλίνπ θαη ηηο 15 Ηνπιίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηε 13ε ζχλνδν ηεο Μηθηήο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ΔΔ-Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, ζηηο 3-4 Γεθεκβξίνπ 2015 ζηα θφπηα, 

– έρνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηε ρψξα, 

– έρνληαο ππφςε ην έξγν ηνπ Ivo Vajgl σο κφληκνπ εηζεγεηή ηεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ γηα ηελ ΠΓΓΜ, 

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

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξννπηηθή ηεο πξνζρψξεζεο ζηελ ΔΔ απνηειεί ζεκαληηθφ 

θίλεηξν γηα πεξαηηέξσ κεηαξξπζκίζεηο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ην θξάηνο δηθαίνπ, ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, θαζψο 

θαη κηα ειπίδα γηα ην κέιινλ ησλ λέσλ γελεψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

δεκνζθνπήζεηο δείρλνπλ ζεκαληηθή δεκφζηα ζηήξημε γηα ηελ πξνζρψξεζε ηεο Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο ζηελ ΔΔ· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην θξάηνο δηθαίνπ, ε ειεπζεξία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ε 

πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία θαη νη ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο απνηεινχλ νπζηψδε ζηνηρεία 

ηεο δηαδηθαζίαο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ρψξα είλαη ππνςήθηα πξνο έληαμε ζηελ ΔΔ εδψ θαη δέθα έηε 

θαη ζεσξείηαη αθφκε φηη ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο πιένλ πξνεγκέλεο ππνςήθηεο ρψξεο φζνλ 

αθνξά ηελ επζπγξάκκηζε κε ην θεθηεκέλν· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη (ελ δπλάκεη) ππνςήθηεο ρψξεο θξίλνληαη βάζεη ησλ επηδφζεψλ 

ηνπο θαη φηη ε ηαρχηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ αλαγθαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ θαζνξίδεη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο πξνζρψξεζεο· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή, ππνζηεξηδφκελε απφ ην Κνηλνβνχιην, έρεη θαη’ 

επαλάιεςε δεηήζεη ηελ έλαξμε ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηνλίδνληαο ηε 

ζεκαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ σο βαζηθήο θηλεηήξηαο δχλακεο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ 

αλαγθαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ·  

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πκβνχιην εκπνδίδεη ηελ πξφνδν ηεο εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο 
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ηεο ρψξαο, ελ κέξεη ιφγσ ηνπ αλεπίιπηνπ δεηήκαηνο ηεο νλνκαζίαο κεηαμχ ηεο ΠΓΓΜ 

θαη ηεο Διιάδαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα δηκεξή δεηήκαηα δελ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο ζηελ ΔΔ, αιιά φηη ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε επνηθνδνκεηηθφ πλεχκα θαη ζε φζν ην δπλαηφλ πην 

πξψηκν ζηάδην θαηά ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αξρέο θαη ηηο 

αμίεο ηνπ ΟΖΔ θαη ηεο ΔΔ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή, ην πκβνχιην θαη ην Κνηλνβνχιην ζπκθσλνχλ πσο 

ε δηαηήξεζε ηεο ζεηηθήο ζχζηαζεο φζνλ αθνξά ηελ έλαξμε ησλ εληαμηαθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηε ρψξα εμαξηάηαη απφ ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο 

ζπκθσλίαο ηνπ Ηνπλίνπ/Ηνπιίνπ 2015 θαη απφ ηελ νπζηαζηηθή πξφνδν ζηελ εθαξκνγή 

ησλ Δπεηγνπζψλ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ· ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε φηη ε 

πιήξεο πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ζπκθσλίαο ζα δεκηνπξγνχζε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

ζα ππήξρε ε ξεαιηζηηθή πξννπηηθή κηαο ζπκθσλίαο κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ 

Διιάδα φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο· 

H. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηραζηηθή πνιηηηθή λννηξνπία, ε έιιεηςε ζπκβηβαζκνχ θαη ε 

θαηάξξεπζε ηνπ δηαιφγνπ έιαβαλ ηε κνξθή κηαο πνιηηηθήο θξίζεο πνπ νδήγεζε ζηελ 

απνρή απφ ην θνηλνβνχιην ηεο ρψξαο ηνπ θχξηνπ θφκκαηνο ηεο αληηπνιίηεπζεο, θαζψο 

θαη ζηελ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνπο δεκφζηνπο ζεζκνχο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη απνηειεί θνηλή επζχλε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο 

λα εμαζθαιηζηεί ν δηαξθήο πνιηηηθφο δηάινγνο θαη ε ζπλεξγαζία, ηα νπνία είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δεκνθξαηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ηελ πινπνίεζε ηνπ 

επξσπατθνχ ζεκαηνινγίνπ θαη ην θνηλφ θαιφ ησλ πνιηηψλ ηεο·  

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ρψξα αληηκεησπίδεη ζνβαξέο πξνθιήζεηο ζρεηηδφκελεο κε ηηο 

ππνθινπέο ζπλδηαιέμεσλ, νη νπνίεο έθαλαλ αηζζεηέο ηηο ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη 

αλεζπρίεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξφζθαηε πνιηηηθή θξίζε θαηέδεημε ηελ απνπζία 

ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρσλ θαη ηζνξξνπηψλ ζηνπο καθεδνληθνχο 

ζεζκνχο θαη ηελ αλάγθε αχμεζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο δεκφζηαο ινγνδνζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ επίβιεςεο ησλ θχξησλ ππεξεζηψλ θαη 

εζσηεξηθψλ δνκψλ· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ζπκθσλίαο απφ ηνπο εγέηεο 

ησλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ έρεη θαίξηα ζεκαζία γηα ηε 

ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπκθσλία απηή πξνβιέπεη, κεηαμχ 

άιισλ, κηα νδφ εμφδνπ απφ ην πνιηηηθφ αδηέμνδν, ηελ επηζηξνθή ηεο αληηπνιίηεπζεο ζην 

θνηλνβνχιην, ηελ εθαξκνγή ζπζηεκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην θξάηνο δηθαίνπ, ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο, ηελ παξαίηεζε ηεο ελ ελεξγεία θπβέξλεζεο θαη 

ηνπ πξσζππνπξγνχ ηνπιάρηζηνλ 100 εκέξεο πξηλ απφ ηηο πξφσξεο βνπιεπηηθέο εθινγέο, 

ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δηδηθνχ Δηζαγγειέα, θαζψο θαη ειεχζεξεο θαη 

δίθαηεο πξφσξεο βνπιεπηηθέο εθινγέο· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πνιηηηθή επηξξνή ζηα κέζα ελεκέξσζεο, ην δηθαζηηθφ 

ζχζηεκα θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ε δηαθζνξά θαη ε νινθιήξσζε ηεο επαλεμέηαζεο ηεο 

ζπκθσλίαο ηεο Ορξίδαο είλαη νξηζκέλα απφ ηα θξίζηκα δεηήκαηα ζηε δηαδηθαζία 

κεηαξξχζκηζεο· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ρψξα αληηκεησπίδεη κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ ξνή πξνζθχγσλ 

πνπ δηέξρνληαη απφ ην έδαθφο ηεο· 



 

RE\1088360EL.doc 5/15 PE579.736v01-00 

 EL 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη κεηά απφ δέθα θαη πιένλ ρξφληα ε ρψξα θαη ε Διιάδα 

απνθαηέζηεζαλ ακνηβαία δηκεξείο επηζθέςεηο ζε επίπεδν Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ· 

1. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ ηεηξακεξή ζπκθσλία ηεο 2αο Ηνπλίνπ θαη ηεο 15εο 

Ηνπιίνπ 2015 θαη ηε δηεπθφιπλζή ηεο απφ ηνλ αξκφδην γηα ηε δηεχξπλζε Δπίηξνπν, ηξεηο 

βνπιεπηέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνλ Γηακεζνιαβεηή ηεο ΔΔ επί ηφπνπ· 

δεηεί απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ έλαληη 

ησλ πνιηηψλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε, επνηθνδνκεηηθή θαη έγθαηξε εθαξκνγή 

φισλ ησλ δεζκεχζεψλ ηνπο κε βηψζηκν ηξφπν θαη κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δέζκεπζήο ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ θαιήο 

γεηηνλίαο, πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ άιισλ, λα δηαηεξεζεί ε ζεηηθή ζχζηαζε γηα ην άλνηγκα 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ πξνζρψξεζε ζηελ ΔΔ· ηα πξνηξέπεη επίζεο λα ζπκκεηάζρνπλ 

επνηθνδνκεηηθά ζε πνιηηηθφ δηάινγν θαη λα ζπλερίζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα λα 

απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ηνπο ζεζκνχο, ψζηε λα δηαηεξεζεί ε 

πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη λα επηηαρπλζεί ην πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζζεί ε επξσαηιαληηθή νινθιήξσζε ηεο ρψξαο θαη κηα επξσπατθή 

πξννπηηθή· 

2. ζεκεηψλεη ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηιάκβαλε ε ζπκθσλία 

ηνπ Ηνπλίνπ/Ηνπιίνπ 2015 έρνπλ εθπιεξσζεί ζχκθσλα κε ηηο ζπκθσλεζείζεο πξνζεζκίεο 

θαη ζηφρνπο, ιππάηαη φκσο γηα ηελ ηάζε λα θαζπζηεξνχλ θάπνηεο απφ ηηο δεζκεχζεηο θαη 

γηα θάπνηα νπηζζνδξφκεζε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο Δπείγνπζεο Μεηαξξπζκηζηηθέο 

Πξνηεξαηφηεηεο· ηνλίδεη ηηο πηπρέο ηεο ζπκθσλίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, θαη ηελ αλάγθε επνηθνδνκεηηθήο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ θνκκάησλ ζηελ 

Οκάδα Δξγαζίαο πνπ ζπγθάιεζε ν Μεζνιαβεηήο ηεο ΔΔ ζε δηαξθή βάζε γηα ηα 

δεηήκαηα εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο, αθφκε θαη θαηά ηελ εθινγηθή πεξίνδν· θαιεί φια 

ηα θφκκαηα λα πξνηάμνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο απφ ηα θνκκαηηθά ηνπο ζπκθέξνληα 

θαη ηνλίδεη φηη κηα δηαθνκκαηηθή ζπκθσλία παξακέλεη νπζηψδεο πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζνχλ φια ηα ζηνηρεία ηεο ζπκθσλίαο Ηνπλίνπ/Ηνπιίνπ 2015, θάηη πνπ ζα έζεηε 

θαη πάιη ηε ρψξα ζε ηξνρηά πξνφδνπ πξνο ηελ επξσαηιαληηθή πξννπηηθή· επηδνθηκάδεη 

ηελ επηζηξνθή ηνπ θφκκαηνο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο SDSM ζην θνηλνβνχιην, 

ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2015· επηθξνηεί ηνλ δηνξηζκφ Δηδηθνχ Δηζαγγειέα, ζηηο 15 

επηεκβξίνπ 2015, ν νπνίνο ζα εγεζεί αλεμάξηεησλ θαη εκπεξηζηαησκέλσλ εξεπλψλ· 

ζεκεηψλεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ λέν εθινγηθφ θψδηθα, ν λφκνο γηα ηε ζέζπηζε ηεο 

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ν λφκνο γηα ηελ θπβέξλεζε, θαζψο θαη ν λφκνο γηα ηε ζχλζεζε 

ηεο λέαο Κξαηηθήο Δθινγηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθαλ κε θαζπζηέξεζε·  

3. επηδνθηκάδεη ηελ δέζκεπζε ησλ εγεηψλ ησλ θχξησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ βάζεη ηεο 

ζπκθσλίαο ηεο 2αο Ηνπλίνπ 2015 λα εξγαζζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ θαιήο 

γεηηνλίαο, νπζηψδνπο ζηνηρείνπ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ρψξαο κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε· 

4. ζεκεηψλεη φηη, κε βάζε ηε ζπκθσλία ηνπ Ηνπλίνπ/Ηνπιίνπ 2015, ε λέα θπβέξλεζε ζα 

έπξεπε λα νξθηζηεί ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 2016, 100 εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπκπεθσλεκέλε 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο πξφσξσλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ· ζεκεηψλεη ην γεγνλφο φηη ην 

Κνηλνβνχιην ηεο Μαθεδνλίαο ςήθηζε, ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 2016, λα ηεζεί σο λέα 

εκεξνκελία γηα ηηο πξφσξεο βνπιεπηηθέο εθινγέο ε 5ε Ηνπλίνπ 2016· εθθξάδεη, σζηφζν, 

ηε ιχπε ηνπ δηφηη ράζεθε κηα επθαηξία λα εμεπξεζεί ζπλαίλεζε κεηαμχ φισλ ησλ 

πιεπξψλ· ππελζπκίδεη φηη απηέο νη εθινγέο ζα απνηειέζνπλ θαζ' εαπηέο κηα ζεκαληηθή 
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δνθηκαζία γηα ηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ηεο ρψξαο· ηνλίδεη φηη φια ηα πνιηηηθά 

θφκκαηα ηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα θάλνπλ πξνζπάζεηεο νχησο ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζπλζήθεο γηα αμηφπηζηεο πξφσξεο εθινγέο θαη ππνγξακκίδεη φηη έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία 

λα είλαη νη εθινγέο απηέο ειεχζεξεο, δίθαηεο, ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα δηεζλή 

πξφηππα θαη ζε ζπκθσλία κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Γξαθείνπ γηα ηνπο Γεκνθξαηηθνχο 

Θεζκνχο θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ηνπ ΟΑΔ·  

5. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα πξνεηνηκαζζνχλ νη εθινγέο κε βάζε ηα πςειφηεξα δηεζλή 

πξφηππα, εμαζθαιίδνληαο κεηαμχ άιισλ ειεχζεξεο θαη αδηάβιεηεο εθινγηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη εληζρχνληαο ηελ ειεπζεξία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο· εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ηνλ αξγφ ξπζκφ ηνπ ειέγρνπ ηνπ εθινγηθνχ θαηαιφγνπ θαη ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο· ηνλίδεη φηη ε Κξαηηθή Δθινγηθή Δπηηξνπή 

πξέπεη λα έρεη πιήξε ηθαλφηεηα δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη φηη ζα πξέπεη λα 

ζπκθσλεζεί απφ φια ηα θφκκαηα κηα κεζνδνινγία γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εθινγηθνχ 

θαηαιφγνπ, κε έλα ζπκθσλεκέλν επίπεδν ειέγρσλ ζην πεδίν, ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε 

λνκηκφηεηα· ππνγξακκίδεη, επηπιένλ, φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ζεβαζηνχλ φινη νη πνιηηηθνί 

θνξείο ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηηο 

θνηλνβνπιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο· ζεκεηψλεη ηελ ζπλππεπζπλφηεηα ησλ κεηδφλσλ 

πνιηηηθψλ δπλάκεσλ γηα ηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ησλ εθινγψλ· θαιεί ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα λα είλαη παξνχζα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εθινγψλ· 

6. ζεσξεί φηη έρεη ζηξαηεγηθή ζεκαζία λα εμαζθαιηζηεί ζπλέρεηα ζηελ ππνζηήξημε ηεο 

πξνφδνπ ηεο Μαθεδνλίαο πξνο ηελ έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ· ζεκεηψλεη φηη ε ζχζηαζε γηα 

έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο ζπκθσλίαο ηνπ Ηνπλίνπ/Ηνπιίνπ 2015 θαη ζηελ νπζηαζηηθή πξφνδν ζηελ 

εθαξκνγή ησλ Δπεηγνπζψλ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ· θαιεί ην πκβνχιην λα 

εμεηάζεη ην δήηεκα απηφ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ πξηλ απφ ηηο πξφσξεο βνπιεπηηθέο 

εθινγέο, φπσο ππνδεηθλχεη ε Δπηηξνπή· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα δεκνθξαηηθέο θαη δίθαηεο εθινγέο, κεηαμχ άιισλ κε ηελ 

θαηάξηηζε ελφο αμηφπηζηνπ εθινγηθνχ θαηαιφγνπ θαη κε ηελ ειεπζεξία ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο· εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ην πςειφ επίπεδν επζπγξάκκηζεο κε ην 

λνκνζεηηθφ θεθηεκέλν θαη γηα ην γεγνλφο φηη ε ρψξα έρεη επηηχρεη θάπνηα πξφνδν εληφο 

ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ζε 25 θεθάιαηα ηνπ θεθηεκέλνπ, απφ ζχλνιν 33 θεθαιαίσλ·  

7. ζεσξεί φηη είλαη νπζηψδεο γηα ηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία λα δνζεί ζηνλ Δηδηθφ 

Δηζαγγειέα πιήξεο ζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηα ζπκπεθσλεκέλα ηνπ θαζήθνληα 

θαη λα δηαηεξήζεη πιήξε απηνλνκία, θαζψο θαη φινη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαθνινπζήζεηο ησλ 

ζπλδηαιέμεσλ· δεηεί λα αξζνχλ ηα δηθαζηηθά θσιχκαηα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζηνηρείσλ ζηελ Δηδηθή Δηζαγγειέα θαη λα ζηεξηρζνχλ νη ηξνπνπνηήζεηο ζηε 

λνκνζεζία, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε απηφλνκε εμνπζία ηεο φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζηαζία καξηχξσλ ζηηο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο είλαη αξκφδην ην γξαθείν ηεο· 

8. ζεσξεί νπζηψδεο γηα ηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία λα εθαξκνζηνχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε νη 

Δπείγνπζεο Μεηαξξπζκηζηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο φζνλ αθνξά ηηο ζπζηεκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζε ζρέζε κε ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα ππνβάιεη έθζεζε ζην Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο ζπκθσλίαο θαη ησλ Δπεηγνπζψλ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ πξηλ απφ 

ηηο πξφσξεο βνπιεπηηθέο εθινγέο θαη λα παξάζρεη κηα αμηνιφγεζε ηεο δηεμαγσγήο ησλ 
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εθινγψλ· 

9. ππνγξακκίδεη ηνλ βαζηθφ ξφιν ηνπ θνηλνβνπιίνπ ηεο ρψξαο ζηε δεκνθξαηηθή αλάπηπμε 

ηεο ρψξαο θαη σο θφξνπκ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ θαη αληηπξνζψπεπζεο· δεηεί βειηίσζε θαη 

ελίζρπζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη επνπηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ· δεηεί ηελ ηαθηηθή ζχγθιεζε 

θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ πνπ είλαη αξκφδηεο φζνλ 

αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηθνηλσληψλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

αληηθαηαζθνπίαο· δεηεί λα ππάξμεη ηειηθή ζχζηαζε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηα 

γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην θνηλνβνχιην ζηηο 24 Γεθεκβξίνπ 2012· ηνλίδεη ηελ αλάγθε 

δηαζθάιηζεο ηεο απξφζθνπηεο πξφζβαζεο ηεο επηηξνπήο ζηα αλαγθαία ζηνηρεία, ζηηο 

καξηπξίεο θαη ζε ηερληθή βνήζεηα, θαζψο θαη παξνρήο αμηφπηζηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ 

ειέγρνπ ησλ εξγαζηψλ ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειέγρσλ 

θαη ηζνξξνπηψλ ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία· 

10. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ πνιχ ηζρλή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επνπηεία θαη 

έιεγρν ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ· δεηεί επεηγφλησο ηελ ελίζρπζε ηνπ επνπηηθνχ 

ξφινπ ησλ ζρεηηθψλ νξγάλσλ επί ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαη ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ 

ζπζηάζεσλ ηεο Οκάδαο Δκπεηξνγλσκφλσλ Τςεινχ Δπηπέδνπ ζρεηηθά κε ζπζηεκηθά 

δεηήκαηα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ππνθινπή ζπλδηαιέμεσλ πνπ 

απνθαιχθζεθε ηελ άλνημε ηνπ 2015· 

11. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλφο φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε ηεο Μαθεδνλίαο παξακέλεη 

ππφ πνιηηηθή επηξξνή· πξνηξέπεη ηελ θπβέξλεζε λα αλαβαζκίζεη ηνλ επαγγεικαηηζκφ, 

ηελ νπδεηεξφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ζε φια ηα επίπεδα θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ πιήξε 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ινγνδνζίαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο· θαιεί ηηο 

αξκφδηεο αξρέο λα εθαξκφζνπλ ζηαζεξά ηνλ λφκν γηα ηνπο δηνηθεηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη 

ηνλ λφκν γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο αξρέο ηεο 

δηαθάλεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο ηζφηηκεο εθπξνζψπεζεο θαη λα εγθξίλνπλ κηα 

ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ 

ελφο ζρεδίνπ δξάζεο, γηα ηελ πεξίνδν 2016-2020, θαζψο θαη έλα πξφγξακκα 

κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ· 

12. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα βειηησζεί ε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα θαη ε ράξαμε πνιηηηθήο 

ρσξίο απνθιεηζκνχο, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζζεί 

νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ινγνδνζία· δεηεί ηελ αλάπηπμε ελφο 

θαζνξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο· 

δεηεί κε έκθαζε απφ ηελ Δπηηξνπή λα παξάζρεη ζπλδξνκή θαη αληαιιαγή δπλαηνηήησλ 

ζην ζέκα απηφ· 

13. ζηεξίδεη ηα ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο λα απμήζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο δίδνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ· 

ζπληζηά ζηελ θπβέξλεζε λα αλαδεηήζεη επθαηξίεο αδειθνπνίεζεο θαη λα πξνβεί ζε 

απνηίκεζε ησλ πθηζηάκελσλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ· ζεκεηψλεη φηη νη ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο ζα κεηψζνπλ ηνλ γξαθεηνθξαηηθφ θφξην γηα ην θξάηνο, ηνπο πνιίηεο θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα· ζεσξεί, επηπιένλ, φηη νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζα 

βειηηψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο ρψξαο θαη ζα θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηελ 

αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ· 

14. ζεκεηψλεη ην εδξαησκέλν λνκηθφ πιαίζην θαη ηα πξφηεξα κέηξα φζνλ αθνξά ηε 

δηθαζηηθή κεηαξξχζκηζε, απνδνθηκάδεη φκσο ηηο πεξηπηψζεηο επηιεθηηθήο απνλνκήο 



 

PE579.736v01-00 8/15 RE\1088360EL.doc 

EL 

δηθαηνζχλεο, ηδίσο κε ηε ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ άξζξνπ 353 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα· δεηεί 

θαη πάιη ηελ επίδεημε πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα ηελ απνπνιηηηθνπνίεζε ηνπ δηνξηζκνχ θαη 

ηεο πξναγσγήο δηθαζηψλ θαη εηζαγγειέσλ, θαζψο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο, επαξθνχο ζηειέρσζεο θαη αλεμαξηεζίαο ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ, θαζψο θαη ελίζρπζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηεο Αθαδεκίαο Γηθαζηψλ θαη 

Δηζαγγειέσλ· δεηεί ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαηάιιειε δηαβνχιεπζε κε ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο γηα κηα λέα ζηξαηεγηθή γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ δηθαζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν 2016-2020, θαζψο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδίνπ δξάζεο· 

15. πηζηεχεη πσο ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη θαιά νξγαλσκέλε, ζπλερίδεη φκσο λα 

αλεζπρεί γηα ην δχζθνιν θιίκα πνπ ηελ πεξηβάιιεη θαη ηηο δεκφζηεο επηζέζεηο εηο βάξνο 

νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (ΟΚΠ) απφ πνιηηηθνχο θαη κέζα ελεκέξσζεο· 

θαιεί ηηο αξρέο λα κελ θάλνπλ δηαθξίζεηο εηο βάξνο ΟΚΠ γηα νηνπζδήπνηε ιφγνπο, φπσο 

ε πνιηηηθή έληαμε, νη ζξεζθεπηηθέο απφςεηο ή ε εζλνηηθή ζχλζεζε· εθθξάδεη 

δπζαξέζθεηα γηα ηελ αλεπαξθή ζπλεξγαζία κε ηηο ΟΚΠ, ηφζν ζε θεληξηθφ φζν θαη ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο λνκνζεζίαο· θαιεί ηηο αξρέο λα 

ελζαξξχλνπλ ηηο ΟΚΠ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εμέηαζε ηεο ζπλνιηθήο εθινγηθήο 

δηαδηθαζίαο· δεηεί απφ ηελ θπβέξλεζε λα αλαγλσξίζεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ ΟΚΠ 

δηαβνπιεπφκελε κε απηέο θαηά ηε δηαδηθαζία ράξαμεο λνκνζεζίαο θαη πνιηηηθήο, λα 

αλαπηχμεη ην ζρεηηθφ πξφγξακκα δξάζεο 2015-2017, λα ζπγθξνηήζεη ην πκβνχιην 

πλεξγαζίαο κε ηηο ΟΚΠ, λα δηεπθνιχλεη ηνλ απαξαίηεην δηάινγν θαη λα ζπκπεξηιάβεη 

ηηο ΟΚΠ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο θαηά ηξφπν ηαθηηθφ θαη δηαξζξσκέλν· 

ζεκεηψλεη κε αλεζπρία ηηο βίαηεο ηαξαρέο κεηαμχ δηαδεισηψλ θαη αζηπλνκίαο θαηά ηηο 

δηαδειψζεηο ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2015 θαη θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα δηαζθαιίζεη ηνλ πιήξε 

ζεβαζκφ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλέξρεζζαη· 

16. επαλαιακβάλεη φηη νη αξρέο θαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζηνξηθήο ζπκθηιίσζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

μεπεξαζηεί ν δηραζκφο κεηαμχ θαη εληφο ησλ δηαθφξσλ εζλνηηθψλ θαη εζληθψλ νκάδσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηψλ βνπιγαξηθήο ηαπηφηεηαο· 

17. ελζαξξχλεη ηε ρψξα λα ζπζηήζεη θνηλέο επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ κε ηνπο γείηνλέο 

ηεο γηα ζέκαηα ηζηνξίαο θαη εθπαίδεπζεο θαη λα απφζρεη απφ ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ πνπ ελδέρεηαη λα πεξηέρεη πξνζβιεηηθή γιψζζα έλαληη άιισλ ρσξψλ, θαη ηνχην 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζε κηα αληηθεηκεληθή θαη βαζηζκέλε ζηα γεγνλφηα εξκελεία 

ηεο ηζηνξίαο, εληζρχνληαο ηελ αθαδεκατθή ζπλεξγαζία θαη πξνάγνληαο ζεηηθέο ζηάζεηο 

ζηνπο λένπο έλαληη ησλ γεηηφλσλ ηνπο. 

18. ζπλερίδεη λα αλεζπρεί γηα ηελ εθηεηακέλε δηαθζνξά, ηδίσο ζηελ θξαηηθή θαη ηελ ηνπηθή 

δηνίθεζε, ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ· 

θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα θαηαπνιεκήζεη ηε δηαθζνξά θαηά ηξφπν κε επηιεθηηθφ, λα 

δηακνξθψζεη έλα αμηφπηζην ηζηνξηθφ φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε θαη ηε δίσμε ηεο 

δηαθζνξάο πςεινχ επηπέδνπ θαη λα εμαζθαιίζεη πσο φια ηα ζψκαηα επηβνιήο ηνπ λφκνπ 

θαη επνπηείαο δηαζέηνπλ επαξθή απηνλνκία ψζηε λα δξνπλ αλεμάξηεηα· ζεκεηψλεη ηελ 

έγθξηζε ηνπ λφκνπ ηνπ Ννεκβξίνπ 2015 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαγγειιφλησλ θαη 

θαιεί ηηο αξρέο λα δηαζθαιίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα· 

ελζαξξχλεη ηηο αλεμάξηεηεο ΟΚΠ θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο λα θέξλνπλ ζην θσο 

δεηήκαηα δηαθζνξάο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο αλεμάξηεηεο θαη ακεξφιεπηεο έξεπλεο θαη 
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δίθεο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εληζρπζεί ε αλεμαξηεζία ηεο αζηπλνκίαο, ηεο εηζαγγειίαο 

θαη ηεο θξαηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ πξφιεςε ηεο δηαθζνξάο θαη λα εληζρπζνχλ ην 

πξνζσπηθφ θαη νη ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο· δεηεί λα εληζρπζεί ν έιεγρνο ησλ δπλεηηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

εθιεγκέλνπο θαη δηνξηζκέλνπο ιεηηνπξγνχο, κέζσ ηεο ζπγθξφηεζεο θεληξηθνχ κεηξψνπ 

ηέηνησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ· 

19. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ην γεγνλφο φηη ε αζηπλνκία θαη ε εηζαγγειηθή αξρή 

εληζρχζεθαλ ζην πιαίζην ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη φηη 

έρνπλ ιεθζεί κέηξα, φπσο π.ρ. πεξηθεξεηαθέο/δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζηφρν ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ· ραηξεηίδεη ηε ζπλεξγαζία κε 

ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ηε Eurojust γηα ηελ απνμήισζε 

δηαθφξσλ δηθηχσλ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο· ελζαξξχλεη ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ, κεηαμχ άιισλ ζηηο γεηηνληθέο 

ρψξεο, θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εμνπζηψλ θαη ησλ πφξσλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ 

Οξγαληζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαηαζρεζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ· δεηεί λα 

θαηαζηεί ιεηηνπξγηθφ ην εζληθφ θέληξν ζπληνληζκνχ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη λα δηακνξθσζεί έλα αμηφπηζην ηζηνξηθφ επηδφζεσλ φζνλ 

αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο· 

ραηξεηίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζε πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ππξνβφισλ φπισλ θαη εθξεθηηθψλ· δεηεί ηελ 

πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ καθεδνληθψλ 

αξρψλ, θαζψο θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο πεξηνρήο, ζηνλ ηνκέα απηφλ· 

20. ζεκεηψλεη ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο ρψξαο ζηηο πεξηθεξεηαθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ηζιακηζηηθνχ ξηδνζπαζηηζκνχ· ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε κηαο 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο θαη ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ζξεζθεπηηθνχο εγέηεο 

θαη θνηλφηεηεο, θαη ηε ζπλέρηζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ αιινδαπψλ ηξνκνθξαηψλ καρεηψλ· επαλαιακβάλεη ζζελαξά φηη 

ε θπβέξλεζε πξέπεη λα νξίζεη θνηλή πξννξαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή 

θαη ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη άκπλαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πθηζηάκελε δηεζλή 

ηξνκνθξαηηθή απεηιή· 

21. δεηεί ηελ νινθιήξσζε ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα ηνπ Κνπκάλνβν· ραηξεηίδεη 

ηηο δειψζεηο ησλ πνιηηηθψλ παξαγφλησλ φηη ηα γεγνλφηα ζην Κνπκάλνβν δελ ζα πξέπεη 

λα ζπλδένληαη κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εζλνηήησλ· 

22. ππελζπκίδεη ζηελ θπβέξλεζε θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα ηελ επζχλε πνπ θέξνπλ ζην ζέκα 

ηεο δηακφξθσζεο κηαο λννηξνπίαο ελζσκάησζεο θαη αλεθηηθφηεηαο· επαλαιακβάλεη ην 

αίηεκά ηνπ λα επζπγξακκηζηεί ν λφκνο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ κε ην θεθηεκέλν, φζνλ 

αθνξά ηηο δηαθξίζεηο ιφγσ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηαπηφηεηαο θχινπ· 

ζεκεηψλεη φηη κφλν έλα κέινο ηεο λέαο Δπηηξνπήο θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ είλαη γπλαίθα 

θαη φηη ηα κέιε ηεο εμειέγεζαλ κε βάζε ηελ πνιηηηθή ηνπο έληαμε ζηνλ θπβεξλψληα 

ζπλαζπηζκφ, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα 

ακεξφιεπηεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο· θαηαδηθάδεη ηε ρξήζε θάζε είδνπο 

βίαο εηο βάξνο ηεο θνηλφηεηαο ησλ ΛΟΑΓΜ θαη επαλαιακβάλεη ην αίηεκα ηνπ λα 

πξνζαρζνχλ ζηε Γηθαηνζχλε νη ππεχζπλνη γηα ηέηνηνπ είδνπο πξάμεηο· ππνγξακκίδεη ηελ 
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αλάγθε λα θαηαπνιεκεζνχλ νη πξνθαηαιήςεηο θαη νη δηαθξίζεηο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

θαηά ησλ Ρνκά θαη λα δηεπθνιπλζεί ε ελζσκάησζή ηνπο θαη ε πξφζβαζή ηνπο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο· επηδνθηκάδεη ηνλ λέν λφκν γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ζεκεηψλεη φκσο φηη ζηνλ λφκν απηφλ δελ 

αλαγλσξίδνληαη φιεο νη κνξθέο βίαο· πξνηξέπεη ηηο αξκφδηεο αξρέο λα πξνζθέξνπλ 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζηα ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη λα δηαζέζνπλ επαξθή 

θνλδχιηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ·  

23. επαλαβεβαηψλεη φηη ν λφκνο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα 

ελαξκνληζηεί κε ην θεθηεκέλν γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 19 

ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· θαηαδηθάδεη ηε ξεηνξηθή 

κίζνπο θαηά ησλ νκάδσλ πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο θαη δεηεί ηελ ηαρεία, ακεξφιεπηε 

θαη νπζηαζηηθή δηεξεχλεζε θαη δίσμε φισλ ησλ εγθιεκάησλ κίζνπο θαη ησλ επηζέζεσλ 

πνπ ζηνρνπνηνχλ αλζξψπνπο ιφγσ δηαθξίζεσλ· 

24. ραηξεηίδεη, ζην πιαίζην απηφ, ηε «Γήισζε ηεο Πξίζηηλα», ε νπνία θαιεί ηηο θπβεξλήζεηο, 

ηηο δηεζλείο θαη δηαθπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ λα εθαξκφδνπλ πιήξσο ηηο αξρέο ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο ηζφηεηαο ζηα κέηξα 

πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ Ρνκά θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αζηγγαλνθνβίαο ζηα Γπηηθά Βαιθάληα· 

25. ζεκεηψλεη ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ· ππνγξακκίδεη φηη πξέπεη λα απμεζεί θαη λα παξαθνινπζείηαη ε 

εγγξαθή ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ηδίσο ησλ πιένλ επάισησλ παηδηψλ· 

ππνγξακκίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα βειηησζεί ε έληαμε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο κέζσ 

νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα ζπιινγή αλαιπηηθψλ θαη αμηφπηζησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ Ρνκά θαη γηα ηηο λνκνζεηηθέο αιιαγέο γηα ηελ 

απνηξνπή ησλ γάκσλ παηδηψλ· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα απμεκέλν ζπληνληζκφ 

κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο εηο 

βάξνο παηδηψλ· 

26. ζεκεηψλεη κε αλεζπρία φηη ε δηεζλνηηθή ζπλχπαξμε ζπλερίδεη λα είλαη εχζξαπζηε· θαιεί 

φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηηο ΟΚΠ λα πξνσζήζνπλ ελεξγά κηα ρσξίο απνθιεηζκνχο 

θαη αλεθηηθή πνιπεζλνηηθή θαη πνιπζξεζθεπηηθή θνηλσλία· ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα κηα 

πην πξννξαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλχπαξμεο θαη ηνπ δηαιφγνπ, θαζψο 

θαη γηα επίηεπμε ζπλνρήο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ εζλνηηθψλ, εζληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ 

θνηλνηήησλ· ππελζπκίδεη ζηελ θπβέξλεζε, ζηνπο ζεζκνχο θαη ζηνπο εγέηεο ησλ 

θνκκάησλ ηε δέζκεπζή ηνπο λα εθαξκφζνπλ πιήξσο ηε ζπκθσλία πιαίζην ηεο Αρξίδαο 

(ΠΑ) θαη λα νινθιεξψζνπλ ηελ επαλεμέηαζή ηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηάζεσλ 

πνιηηηθήο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη έθζεζε ζην Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ δηεζλνηηθψλ ζρέζεσλ ζηε ρψξα, θαη ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΠΑ· δεηεί θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξάκκαηνο 

απνθέληξσζεο γηα ηα έηε 2015-2020 θαη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ· 

27. ππελζπκίδεη φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε πνιηηηζηηθή θαηάξηηζε κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε 

δεκηνπξγία αλεθηηθφηεηαο θαη λα πξναγάγνπλ ηε ζπκθηιίσζε κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ 

εζλνηηθψλ νκάδσλ· ππελζπκίδεη ηε ζχζηαζε πνπ δηαηχπσζε ζε πξνεγνχκελν ςήθηζκα 

ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε θαη θαιεί ηελ θπβέξλεζε θαη ηηο αξκφδηεο 

ηνπηθέο αξρέο λα δηαζθαιίζνπλ κηα αλνηθηή, δηαθαλή θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 
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δηαδηθαζία φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε, κέζσ ηεο δηάζεζεο επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο 

έληαμεο ησλ ΟΚΠ ζηε δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο θαη πινπνίεζεο· 

28. θαιεί ηηο αξρέο λα δηαζθαιίζνπλ φηη φια ηα θξαηηθά φξγαλα αθνινπζνχλ ηηο ζπζηάζεηο 

ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Γηακεζνιαβεηή θαη άιισλ ζπκβνπιεπηηθψλ νξγάλσλ κε πιήξε 

ζεβαζκφ ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο αξρήο ηεο ινγνδνζίαο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

πξαγκαηηθή επηβνιή λνκηθψλ θπξψζεσλ ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηα αηηήκαηα θαη 

ηηο ζπζηάζεηο ησλ αλεμάξηεησλ θνξέσλ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ 

ζρεηηθά κε ηνλ Γακεζνιαβεηή ψζηε λα επζπγξακκίδεηαη πιήξσο κε ηηο θαζνξηζζείζεο 

ζην Παξίζη αξρέο ηνπ ΟΖΔ γηα ην θαζεζηψο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εζληθψλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

29. επαλαιακβάλεη ηε ζεκαζία ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ΜΜΔ σο κίαο απφ 

ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο ΔΔ θαη αθξνγσληαίνπ ιίζνπ θάζε δεκνθξαηίαο· εθθξάδεη ηελ 

απνδνθηκαζία ηνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ηεο 

ειεπζεξίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο· ζην πιαίζην απηφ, εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην 

γεγνλφο φηη, ζηνλ πίλαθα πνπ ζπληάζζνπλ νη Γεκνζηνγξάθνη Υσξίο χλνξα, ε ρψξα έρεη 

πέζεη απφ ηελ 34ε ζέζε ην 2009 ζηελ 117ε ζέζε ην 2015· εθθξάδεη έληνλε αλεζπρία γηα 

ηελ πνιηηηθή πίεζε, ηε ξεηνξεία κίζνπο, ηε ζπλερηδφκελε πφισζε, ηελ έιιεηςε 

αλεμαξηεζίαο θαη πνιπθσλίαο ζηα κέζα ελεκέξσζεο, ηελ εθηεηακέλε παξάλνκε 

παξαθνινχζεζε ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ δεκνζηνγξάθσλ, ηηο πεξηπηψζεηο βίαο, 

απεηιψλ, εθθνβηζκνχ εηο βάξνο δεκνζηνγξάθσλ θαη ηελ απηνινγνθξηζία, ηηο 

ζπζηεκαηηθέο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο ζηε ζπληαθηηθή πνιηηηθή ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο 

θαη ηα ρακειά επαγγεικαηηθά θαη εζηθά πξφηππα νξηζκέλσλ δεκνζηνγξάθσλ, θαζψο θαη 

γηα ηελ έιιεηςε εξεπλεηηθψλ θαη ηζνξξνπεκέλσλ ξεπνξηάδ·  

30. δεηεί ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ειεπζεξίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο· θαιεί 

φια ηα θφκκαηα λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα επείγνπζα κεηαξξχζκηζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο, ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηε ζχζηαζε αλεμάξηεηνπ ξπζκηζηηθνχ 

θνξέα θαη αληηθεηκεληθά θαη επαγγεικαηηθά ξεπνξηάδ· πξνηξέπεη ηελ θπβέξλεζε λα 

επηβάιεη δηαθαλή θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηηο αλαθνηλψζεηο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

θαη λα εμαζθαιίζεη ηε δηαθαλή θαη κε απζαίξεηε εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηηο 

ςεθηαθέο ππεξεζίεο επηθνηλσληψλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, κεηαμχ 

άιισλ κε ηελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ξπζκηζηή ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο· δεηεί λα δνζνχλ πιήξεηο εμνπζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ζηα κέιε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο ξπζκηζηηθήο αξρήο νπηηθναθνπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη λα γίλνπλ 

λένη δηνξηζκνί ζην ελ ιφγσ ζπκβνχιην θαη ζηνλ δεκφζην ξαδηνηειενπηηθφ θνξέα, κε κε 

θνκκαηηθά θξηηήξηα θαη ζε δηαβνχιεπζε κε ηελ έλσζε δεκνζηνγξάθσλ· δεηεί λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζπληαθηηθή θαη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο 

ππεξεζίαο, θαζψο θαη ε πιήξεο θαη ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ 

ζηα κέζα ελεκέξσζεο· δεηεί, ζην πιαίζην ησλ επεξρφκελσλ εθινγψλ, ηελ ηζφηηκνπο 

φξνπο αληαγσληζκνχ θαη ζηα κέζα ελεκέξσζεο·  

31. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην θαιφ επίπεδν πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

ιεηηνπξγνχζαο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ηελ απινχζηεπζε ηνπ θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ, πνπ έρεη δηεπθνιχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην ζπλνιηθφ επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ· ζεκεηψλεη, σζηφζν, φηη ε αζζελήο επηβνιή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ην 

αλεπαξθέο δηθαζηηθφ ζχζηεκα, ε δηνγθσκέλε παξανηθνλνκία θαη ε δηαθζνξά απνηεινχλ 
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ζνβαξά εκπφδηα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα· ηνλίδεη φηη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο 

αζθάιεηαο δηθαίνπ γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο θαη ηηο εγρψξηεο εηαηξείεο, ε απνθπγή 

πξαθηηθψλ πνπ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο, ε ελίζρπζε ησλ δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 

ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ θνξέσλ θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ, ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο· επηπιένλ, δεηεί λα αλαζεσξεζεί ην άξζξν 353 ηνπ πνηληθνχ 

θψδηθα πεξί θαηάρξεζεο εμνπζίαο ζχκθσλα κε ην θεθηεκέλν ηεο ΔΔ θαη ηηο αξρέο ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο· ελζαξξχλεη ηελ άξζε ησλ κε δαζκνινγηθψλ θξαγκψλ ζην 

εκπφξην· ππνγξακκίδεη ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο θαη ηα ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ρψξαο· 

32. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην πςειφ επίπεδν ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο· δεηεί βειηησκέλε 

δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία θαη ελζαξξχλεη ηελ πηνζέηεζε ηεο αξρήο ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ· δεηεί ηε βειηίσζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο 

δηαθάλεηαο· 

33. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔγρΠ θαηά 3,9 % ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο θαηά 

ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2015, αιιά εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε 

αλεξγία παξακέλεη πςειή, ζην 27,4 %, θαη φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη 

πνιχ ρακειή, ηδίσο κεηαμχ ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ· ππελζπκίδεη φηη ε απαζρφιεζε 

δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη απφ ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ή λα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

κέζν άζθεζεο πίεζεο θαη εθθνβηζκνχ εηο βάξνο ησλ πνιηηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

πξνεθινγηθψλ εθζηξαηεηψλ, φπσο ηνλίδεη ην ΓΓΘΑΓ/ΟΑΔ· θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα 

θαζηεξψζεη ιεηηνπξγηθφ θνηλσληθφ δηάινγν, λα εθαξκφζεη κηα πνιηηηθή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο καθξνρξφληαο θαη δηαξζξσηηθήο αλεξγίαο, λα πξνσζήζεη ηε 

ζπλεξγαζία ζην πεδίν ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, λα επζπγξακκίζεη θαιχηεξα ηελ 

εθπαίδεπζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη λα αλαπηχμεη κηα ζηνρεπκέλε 

ζηξαηεγηθή γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη λένη θαη νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ θαιχηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο· θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα δψζεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο ησλ λέσλ· 

34. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηελ απμαλφκελε θπγή εγθεθάισλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνπο λένπο· 

ιακβάλεη γλψζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο 

ρψξαο θαη ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα δηεμνδηθή αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο· ζπληζηά λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ κειινληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ 

λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηηθψλ θηλεκάησλ θαη νξγαλψζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε εθξνή αηφκσλ πςειήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο· κε βάζε 

δεδνκέλα θαη αλαιχζεηο ηεο Eurostat θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαλψζεσλ, ηα νπνία δείρλνπλ 

ζεκαληηθέο κεηαλαζηεπηηθέο ηάζεηο, ηδίσο ζηνπο λένπο, ζπληζηά λα αμηνινγεζεί ε εζληθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηε δηθηχσζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε κείσζε ηεο εθξνήο εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ πςειήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ 2013-2030, θαζψο θαη λα 

δεκνζηνπνηεζνχλ ζηνηρεία θαη ζηαηηζηηθέο γηα ηηο ηάζεηο απηέο· 

35. ζεκεηψλεη κε αλεζπρία ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο 

ρψξαο θαη ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα δηεμνδηθή αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο· ζπληζηά λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ κειινληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ 

λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηηθψλ θηλεκάησλ θαη νξγαλψζεσλ, 

νχησο ψζηε νη θνξείο απηνί λα κπνξνχλ λα αζθνχλ πιήξσο ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζην 

πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο· 
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36. θαιεί ηελ Τπεξεζία Νενιαίαο θαη Αζιεηηζκνχ ηεο ρψξαο λα αλαγλσξίζεη ηνλ ξφιν ηνπ 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ Νενιαίαο ηεο ρψξαο, λα ζηεξίμεη ηνλ θνξέα απηφλ θαη λα 

θαηαξηίζεη κφληκν κεραληζκφ ζπλεξγαζίαο κε απηφλ· εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηε 

δηεξγαζία θαηάξηηζεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε λενιαία γηα ηα έηε 2016-2025 θαη 

ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα δηαηεζεί ε δένπζα ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πινπνίεζή ηεο· 

37. ραηξεηίδεη ην ζρέδην γηα αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηκεκάησλ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 

δηθηχνπ θαη πξνηξέπεη ηηο καθεδνληθέο αξρέο λα ζπλερίζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ 

πεξαηηέξσ ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο· 

38. εθθξάδεη δπζαξέζθεηα γηα ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ εθπιεξσζεί ελεξγεηαθνί ζηφρνη φζνλ 

αθνξά, εηδηθφηεξα, ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, θαη δεηεί ηελ άκεζε έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο· 

39. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ζεκεησζεί πξφνδνο ζην άλνηγκα ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη λα ππάξμεη πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηε πλζήθε γηα ηελ 

Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα εγθξηζνχλ εζληθά ζρέδηα γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο· εθθξάδεη πξνβιεκαηηζκφ γηα 

ηα αλεζπρεηηθά επίπεδα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα δξάζεη 

άκεζα γηα ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, εηδηθφηεξα ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο· 

40. επαλαιακβάλεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηα πςειά επίπεδα ξχπαλζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 

αέξα θαη ησλ πδάησλ ζηε ρψξα· ππνγξακκίδεη φηη απαηηνχληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 

αέξα·  

41. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ην γεγνλφο φηη ε Τπεξεζία ηξνθίκσλ θαη θηεληαηξηθψλ 

ειέγρσλ ζπλερίδεη λα ελεκεξψλεη ηα ζπζηήκαηά ηεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηζαγσγψλ 

δψλησλ δψσλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ, βειηηψλνληαο ηνπο ειέγρνπο ηαπηνπνίεζεο, 

θαηαγξαθήο θαη κεηαθίλεζεο ησλ δψσλ· εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηε ζέζπηζε 

πξφζζεηεο λνκνζεζίαο φζνλ αθνξά ηηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο δψσλ 

ζπληξνθηάο θαη ηερληθά δεηήκαηα γηα ηνπο δσνινγηθνχο θήπνπο, θαζψο θαη λέαο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ· 

42. ζπλερίδεη λα αλεζπρεί γηα ηελ αλεπαξθή ηθαλφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνξξφθεζεο 

ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Μεραληζκνχ Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο· πξνηξέπεη ηελ θπβέξλεζε λα 

εληζρχζεη ηηο δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηθαλφηεηέο ηεο γηα ηελ απνξξφθεζε θαη 

δηάζεζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ θαηά ηξφπν νξζφ θαη έγθαηξν· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

παξαθνινπζεί ζηελά ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΔ γηα λα απνθεχγεηαη ε 

θαηάρξεζε επξσπατθνχ δεκφζηνπ ρξήκαηνο γηα πνιηηηθνχο θαη άιινπο αζέκηηνπο 

ζθνπνχο· 

43. ζεκεηψλεη φηη ε ρψξα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε έλα πξσηνθαλέο κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα 

θαη πεξηζζφηεξνη απφ 500.000 άλζξσπνη δηήιζαλ απφ ην έδαθφο ηεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 

2015· αλαγλσξίδεη φηη ε ρψξα έρεη ελεξγήζεη σο αμηφπηζηνο εηαίξνο, θαηά ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ηεξάζηηνπ ξεχκαηνο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ θαη ηε ιήςε 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ δηαρείξηζεο ζπλφξσλ· επηζεκαίλεη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

πνπ δεκηνχξγεζε απηφ ην ξεχκα· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εληζρχζεη ηε ζηήξημε ησλ 

ηθαλνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ ζπλφξσλ θαη λα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά κέζα 

θαη πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ· θαιεί ηηο αξκφδηεο αξρέο λα απνθχγνπλ θάζε είδνπο πξάμε πνπ 
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ζα κπνξνχζε λα εηζαγάγεη δηαθξίζεηο ή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δσή πξνζθχγσλ ή 

κεηαλαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο βίαο θαη ηεο ρξήζεο θαηαλαγθαζκνχ, θαη λα 

απέρνπλ απφ ηέηνηνπ είδνπο πξάμεηο· ζεκεηψλεη φηη φιεο νη ζρεηηθέο πξάμεηο ζα πξέπεη λα 

ζπλάδνπλ κε ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηεο ΔΔ θαη λα ζέβνληαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ 

αλζξψπσλ θαη ηεο αλζξψπηλεο δσήο· ελζαξξχλεη ηηο αξκφδηεο αξρέο λα αλαβαζκίζνπλ, 

κε ηε βνήζεηα ηεο ΔΔ, ηηο εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο θαη δηακνλήο, ηνλ πεξηθεξεηαθφ 

ζπληνληζκφ θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζπλφξσλ, λα εληζρχζεη ηηο ηθαλφηεηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη λα θαηαπνιεκήζεη ηελ 

εκπνξία αλζξψπσλ· θαιεί ηε ρψξα λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα 

εμαζθαιίζεη ππνδνκέο θαη αλζξψπηλεο ζπλζήθεο γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο 

κεηαλάζηεο, λα απνθχγεη ηε βίαηε απψζεζή ηνπο θαη λα δηαζθαιίζεη ηνλ απζηεξφ 

ζεβαζκφ ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο θαη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ζρεηηθά κε ηνπο πξφζθπγεο 

θαη ην άζπιν· ζεκεηψλεη φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο αδηθαηνιφγεησλ αηηήζεσλ αζχινπ πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί ζε ρψξεο κέιε ηεο δψλεο έλγθελ έρεη κεησζεί· ππελζπκίδεη φηη πξέπεη 

λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επάισηε θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ θαη 

κεηαλαζηψλ θαη ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πνπ δηαζρίδνπλ ηε ρψξα, λα ηνπο 

παξέρνληαη βαζηθέο ππεξεζίεο θαη λα εμαζθαιηζηεί πξφζβαζε ζε θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο ψζηε λα ηνπο παξέρεηαη ε δένπζα πξνζηαζία· 

44. ζεσξεί φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ΔΔ ζα είραλ ζεηηθή επίδξαζε ζηηο πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ επίιπζε ησλ δηκεξψλ δηελέμεσλ θαη ζα έδηλαλ ψζεζε θαη ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο 

θηλεηήξηνο κνριφο ζε ζρέζε κε απφιπηα αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο, ηδίσο φζνλ αθνξά 

ηνλ ζεβαζκφ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηελ αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ηελ ελίζρπζε ηεο πνιπεζλνηηθήο ζπλνρήο, θαζψο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο πνιηηηθήο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ· 

45. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ ζπκθσλία κε ηελ Διιάδα ζε 11 κέηξα 

νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο 

ελέξγεηαο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ· ζεκεηψλεη φηη ε ζπλεξγαζία απνηειεί ην 

θαιχηεξν κέηξν νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο· ραηξεηίδεη, σο ζεηηθφ βήκα, ηηο 

δηαβνπιεχζεηο πςεινχ επηπέδνπ ησλ δχν Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ζηηο αληίζηνηρεο 

πξσηεχνπζεο θαη ηε δεκηνπξγία θνηλήο εηδηθήο νκάδαο γηα ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο 

ησλ κέηξσλ· θαιεί θαη ηηο δχν πιεπξέο λα αμηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

ζπλάληεζεο θαη λα δηεμαγάγνπλ πεξαηηέξσ επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο ζε πςειφ 

πνιηηηθφ επίπεδν, κεηαμχ άιισλ φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή κέηξσλ νηθνδφκεζεο 

εκπηζηνζχλεο, κε ζηφρν λα εκπινπηηζηεί ε δηκεξήο ζπλεξγαζία θαη λα εληζρπζεί ε 

ακνηβαία εκπηζηνζχλε· πξνηξέπεη ηηο δχν θπβεξλήζεηο λα επσθειεζνχλ απφ ηε δπλακηθή 

πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο 

ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, κεηαμχ άιισλ θαη φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο· θαιεί 

ηελ Αληηπξφεδξν/Ύπαηε Δθπξφζσπν (ΑΠ/ΤΔ) θαη ηελ Δπηηξνπή λα ππνζηεξίμνπλ ην 

πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ππέξβαζε ησλ 

ππφινηπσλ δηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ηεο 5εο 

Γεθεκβξίνπ 2011, νχησο ψζηε λα εξγαζηνχλ, καδί κε ηηο δχν ρψξεο θαη ηνλ Δηδηθφ 

Απεζηαικέλν ηνπ ΟΖΔ, πξνο κηα ακνηβαία απνδεθηή ιχζε ζην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο 

θαη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή έθζεζε ζην Κνηλνβνχιην· 

46. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη πηζηεχεη φηη απηή απνηειεί 

νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο ηεο ΔΔ ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε 

ζηαζεξφηεηα θαη ηελ επεκεξία ηεο πεξηνρήο· εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηνλ 
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επνηθνδνκεηηθφ ξφιν ηεο ρψξαο ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία, θαζψο θαη 

γηα ηελ πξνζπκία ηεο ρψξαο λα ζπκκεηάζρεη ζε αληαιιαγή επηζθέςεσλ πςεινχ επηπέδνπ 

κε γεηηνληθέο ρψξεο σο κέζν πξνψζεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο· ζεκεηψλεη φηη 

ηα πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο κε ηε Βνπιγαξία παξακέλνπλ αλνηθηά θαη ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία ηεο νινθιήξσζεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα κηα ζπλζήθε θηιίαο, ζρέζεσλ 

θαιήο γεηηνλίαο θαη ζπλεξγαζίαο· επαλαιακβάλεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηε ρξήζε 

ηζηνξηθψλ επηρεηξεκάησλ ζηηο ηξέρνπζεο ζπδεηήζεηο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, θαη 

επηδνθηκάδεη θάζε πξνζπάζεηα γηα θνηλνχο ενξηαζκνχο θνηλψλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ κε 

γεηηνληθά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ· ζεσξεί φηη απηφ ζα ζπλέβαιιε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηεο ηζηνξίαο θαη ζε θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ·  

47. ραηξεηίδεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζην ζεκαηνιφγην ζπλδεηηθφηεηαο ηεο 

Οκάδαο ησλ Έμη ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ κέζσ ηεο έγθξηζεο ηεο ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε 

ην πεξηθεξεηαθφ θεληξηθφ δίθηπν κεηαθνξψλ θαη άιισλ δεζκεχζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ 

ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Βεξνιίλνπ· θαιεί ηηο αξκφδηεο αξρέο λα εθαξκφζνπλ 

γξήγνξα ηα ήπηα κέηξα πνπ ζπκθσλήζεθαλ ζηε δηάζθεςε θνξπθήο ησλ Γπηηθψλ 

Βαιθαλίσλ ην 2015 ζηε Βηέλλε (π.ρ. απινπνίεζε/επζπγξάκκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηέιεπζεο ζπλφξσλ, κεηαξξπζκίζεηο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, ζπζηήκαηα 

ελεκέξσζεο) πξηλ απφ ηελ επφκελε δηάζθεςε θνξπθήο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, ε νπνία 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 2016 ζηε Γαιιία· 

48. θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα βειηηψζεη ην ζπλνιηθφ επίπεδν επζπγξάκκηζεο κε ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ, δεδνκέλνπ φηη ν βαζκφο επζπγξάκκηζεο (68 %) παξακέλεη 

ρακειφο· θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο θνηλέο ζέζεηο ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά 

ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Ρψκεο·  

49. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην λα εληάμνπλ ηε ρψξα ζηηο καθξνπεξηθεξεηαθέο 

ζηξαηεγηθέο ηεο ΔΔ γηα ηε ζπλεξγαζία ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε· ραηξεηίδεη ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηεο καθεδνληθήο πξνεδξίαο ζηελ Κεληξνεπξσπατθή Πξσηνβνπιία· 

50. ζεσξεί φηη ε έληαμε ηεο Μαθεδνλίαο ζην ΝΑΣΟ ζα ζπλέβαιε ζε κεγαιχηεξε αζθάιεηα 

θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε· επειπηζηεί φηη ζα μεθηλήζνπλ 

ζχληνκα εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο· 

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

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

θπβέξλεζε θαη ην θνηλνβνχιην ηεο ρψξαο. 

 


