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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί το Συμβούλιο να 
ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση της 
σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από 
την ΕΕ επί τη βάσει ευρείας προσχώρησης 
χωρίς περιορισμούς και να υποστηρίξει την 
κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη· καλεί 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
διασφαλίσουν την πλήρη ενσωμάτωση της 
Σύμβασης στο νομοθετικό και πολιτικό 
πλαίσιο της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η 
προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης δεν απαλλάσσει τα 
κράτη μέλη από την κύρωση της Σύμβασης 
σε εθνικό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για την 
κύρωση και την εφαρμογή της σύμβασης 
της Κωνσταντινούπολης και ζητεί, 
ειδικότερα, από τα επτά κράτη μέλη που 
έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν κυρώσει 
τη σύμβαση να το πράξουν χωρίς 
καθυστέρηση·

2. καλεί το Συμβούλιο να 
ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση της 
σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από 
την ΕΕ επί τη βάσει ευρείας προσχώρησης 
χωρίς περιορισμούς και να υποστηρίξει την 
κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη· καλεί 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
διασφαλίσουν την πλήρη ενσωμάτωση της 
Σύμβασης στο νομοθετικό και πολιτικό 
πλαίσιο της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η 
προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης δεν απαλλάσσει τα 
κράτη μέλη από την κύρωση της Σύμβασης 
σε εθνικό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για την 
κύρωση και την εφαρμογή της σύμβασης 
της Κωνσταντινούπολης και ζητεί, 
ειδικότερα, από την Βουλγαρία, την 
Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, την 
Λιθουανία, την Σλοβακία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο που έχουν υπογράψει αλλά δεν 
έχουν κυρώσει τη σύμβαση να το πράξουν 
χωρίς καθυστέρηση·
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