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B9-0096/2023

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προετοιμασία της διάσκεψης 
κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας
(2023/2509(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα και εκθέσεις του σχετικά με την Ουκρανία 
και τη Ρωσία,

– έχοντας υπόψη την αίτηση της Ουκρανίας για προσχώρηση στην ΕΕ και την 
επακόλουθη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να χορηγήσει στην Ουκρανία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος 
της γενοκτονίας (Σύμβαση για τη γενοκτονία),

– έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

– έχοντας υπόψη την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, της 1ης Αυγούστου 1975, και τα 
μεταγενέστερα έγγραφα,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, με την ενεργό υποστήριξη του 
Λευκορώσου δικτάτορα Αλεξάντερ Λουκασένκο, συνεχίζει τον παράνομο, απρόκλητο 
και αδικαιολόγητο επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ο οποίος κλιμακώθηκε στις 
24 Φεβρουαρίου 2022, αλλά ξεκίνησε το 2014 με την κατάληψη της Κριμαίας και 
τμημάτων των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες χιλιάδες άμαχοι στην Ουκρανία έχουν ήδη 
δολοφονηθεί και πολλοί περισσότεροι έχουν υποστεί βασανιστήρια, παρενοχλήσεις, 
σεξουαλικές επιθέσεις, απαγωγές ή βίαιο εκτοπισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η 
απάνθρωπη συμπεριφορά των ρωσικών δυνάμεων και όσων ενεργούν για λογαριασμό 
τους συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι από τον Οκτώβριο του 2022 η Ρωσία στοχοποιεί σκόπιμα υποδομές ζωτικής 
σημασίας της Ουκρανίας σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, προκειμένου να τρομοκρατήσει τον πληθυσμό και να 
περιορίσει την πρόσβασή του σε φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, διαδίκτυο και 
άλλα βασικά αγαθά και υπηρεσίες, με ιδιαίτερα καταστροφικές επιπτώσεις κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις και ο ουκρανικός λαός 
αντιστέκονται σε αυτή τη βάναυση επίθεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουκρανικές 
ένοπλες δυνάμει έχουν καταλάβει εκ νέου τμήματα εδαφών που βρίσκονταν υπό την 
κατοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας και έχουν προκαλέσει σοβαρές απώλειες σε ρωσικά 
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στρατεύματα, έχουν σκοτώσει ή τραυματίσει πάνω από 120 000 στρατιώτες και έχουν 
καταστρέψει χιλιάδες τεμάχια στρατιωτικού εξοπλισμού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει εγκρίνει εννέα πακέτα κυρώσεων κατά Ρώσων 
ιδιωτών και ρωσικών εταιρειών και επεξεργάζεται επί του παρόντος το δέκατο πακέτο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές δυτικές επιχειρήσεις επέλεξαν να αποσυρθούν από τη 
ρωσική αγορά, αν και ορισμένες, οι περισσότερες εξ αυτών γερμανικές, αποφάσισαν να 
παραμείνουν·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως το τέλος του 2022, οι δυτικές χώρες είχαν χορηγήσει 
περίπου 110 δισεκατομμύρια EUR σε στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική 
βοήθεια, με τις ΗΠΑ να παρέχουν το μεγαλύτερο τμήμα της στρατιωτικής βοήθειας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να απαιτείται περισσότερη βοήθεια, ιδίως νέα 
αντιπυραυλικά και αντιαεροπορικά συστήματα και σύγχρονα άρματα μάχης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων 
στην Ευρώπη, εκ των οποίων μόνο το ένα τέταρτο κατευθύνεται στην Ουκρανία, 
καθυστέρησε να λάβει απόφαση σχετικά με το αν θα στείλει άρματα μάχης Leopard 
στην Ουκρανία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ και οι κύριοι σύμμαχοι, όπως οι ΗΠΑ και το 
Ηνωμένο Βασίλειο, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον συντονισμό και την καθοδήγηση 
των προσπαθειών για τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, όχι μόνο με όπλα, 
πυρομαχικά και εξοπλισμό, αλλά και με πληροφορίες και δεδομένα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, η Διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της ΕΕ και αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν 
αναγνωρίσει τη Ρωσία ως κράτος-χορηγό της τρομοκρατίας και ως κράτος που 
χρησιμοποιεί τρομοκρατικά μέσα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την παγκόσμια κρίση επισιτιστικής 
ασφάλειας ως αποτέλεσμα του επιθετικού πολέμου της κατά της Ουκρανίας και του 
αποκλεισμού των ουκρανικών θαλάσσιων λιμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία 
χρησιμοποιεί τα τρόφιμα και την πείνα ως όπλο από την αρχή του πολέμου·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη, ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Ουκρανία έχασε το 2022 εξ αιτίας 
του ρωσικού επιθετικού πολέμου τουλάχιστον το ένα τρίτο του ΑΕγχΠ της, ενώ έως και 
8 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τη χώρα, εκ των οποίων περίπου 4,2 
εκατομμύρια έχουν παραμείνει στην ΕΕ, με την Πολωνία και μόνο να φιλοξενεί 1,5 
εκατομμύριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος είχε επίσης αντίκτυπο στην ΕΕ και σε 
άλλες χώρες και οδήγησε σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας και του 
πληθωρισμού·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2022 το Συμβούλιο ενέκρινε δέσμη 
νομοθετικών μέτρων που θα επιτρέψει στην ΕΕ να βοηθήσει οικονομικά την Ουκρανία 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023 με το ποσό των 18 δισεκατομμυρίων EUR·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2022 η Ουκρανία υπέβαλε αίτηση 
προσχώρησης στην ΕΕ, ενώ στις 23 Ιουνίου 2022 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χορήγησε 
στην Ουκρανία καθεστώς υποψήφιας χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο 
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του 2022 το Συμβούλιο αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην Ουκρανία στα 
συμπεράσματά του, ιδίως στα συμπεράσματά του σχετικά με τη διεύρυνση και τη 
διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί στις 3 
Φεβρουαρίου 2023 στο Κίεβο για να συζητηθεί η οικονομική και στρατιωτική στήριξη·

1. επαναλαμβάνει την αταλάντευτη στήριξή του υπέρ της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας 
και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων 
συνόρων της· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει σθεναρά τον παράνομο, απρόκλητο και 
αδικαιολόγητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας· ζητεί η Ρωσία και οι 
δυνάμεις που ενεργούν για λογαριασμό της να θέσουν τέρμα σε όλες τις στρατιωτικές 
ενέργειες, ιδίως τις επιθέσεις κατά κατοικημένων περιοχών και μη στρατιωτικών 
υποδομών, και η Ρωσία να αποσύρει όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις, όσους ενεργούν 
για λογαριασμό της και τον στρατιωτικό εξοπλισμό από το σύνολο της διεθνώς 
αναγνωρισμένης επικράτειας της Ουκρανίας·

2. εκφράζει εκ νέου την αταλάντευτη αλληλεγγύη του προς τον λαό της Ουκρανίας, ο 
οποίος συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτο θάρρος και ανθεκτικότητα στο πλαίσιο 
των ακατάπαυστων απειλών και επιθέσεων από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 και κατά τα 
τελευταία εννέα έτη της ρωσικής επίθεσης·

3. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αύξηση της οικονομικής και στρατιωτικής 
βοήθειας προς την Ουκρανία και για την άμεση ανάπτυξη σύγχρονου εξοπλισμού, 
όπλων και συστημάτων αεράμυνας και εδάφους-εδάφους επόμενης γενιάς, 
συμπεριλαμβανομένων των πολεμικών συστημάτων τακτικών πυραύλων (ATACMS)· 
εκφράζει την υποστήριξή του για την απόφαση ορισμένων κρατών μελών και διεθνών 
εταίρων να παράσχουν στην Ουκρανία οχήματα μάχης πεζικού και τεθωρακισμένα 
οχήματα μεταφοράς προσωπικού· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του 
Ηνωμένου Βασιλείου να εφοδιάσει την Ουκρανία με άρματα μάχης Challenger 2, 
καθώς και για τις ανακοινώσεις ενός συνασπισμού κρατών υπό την ηγεσία της 
Πολωνίας για την αποστολή αρμάτων μάχης Leopard 2, με την καθυστερημένη αλλά 
σημαντική επιβεβαίωση της συμμετοχής της Γερμανίας· υπογραμμίζει τη σημασία της 
ανακοίνωσης των ΗΠΑ για την αποστολή αρμάτων μάχης Abrams·

4. ζητεί να συνεχιστεί η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς το ουκρανικό κράτος και την 
ουκρανική οικονομία· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το νέο πακέτο μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους 18 δισεκατομμυρίων EUR για το 2023· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να διατεθούν πρόσθετα κονδύλια για να βοηθηθούν οι 
ευρωπαϊκές χώρες που φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό Ουκρανών προσφύγων στην 
επικράτειά τους·

5. υπογραμμίζει ότι η απροθυμία της Γερμανίας να αναλάβει δράση ενόψει της άνευ 
προηγουμένου ρωσικής επίθεσης υπονομεύει την έννοια της στρατηγικής αυτονομίας 
της ΕΕ και της στενότερης συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, την 
οποία έχει υποστηρίξει σθεναρά το Βερολίνο·

6. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν 
δράση προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης διεθνούς απομόνωσης της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή της Ρωσίας σε διεθνείς 



RE\1271262EL.docx 5/7 PE741.419v01-00

EL

οργανισμούς και φορείς, όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, να απόσχουν από τη 
διεξαγωγή επίσημων εκδηλώσεων στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και να 
απελάσουν τους Ρώσους πρέσβεις από τις πρωτεύουσες της ΕΕ, μειώνοντας το επίπεδο 
των διπλωματικών σχέσεων με τη Μόσχα·

7. καλεί τις ευρωπαϊκές εταιρείες που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Ρωσία να 
σταματήσουν αμέσως τις δραστηριότητές τους, καθώς διαφορετικά θα συνεχίσουν να 
προμηθεύουν τη ρωσική πολεμική μηχανή με ευρωπαϊκά κονδύλια·

8. υπογραμμίζει ότι η επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας στο Κίεβο θα 
χρησιμεύσει ως σημαντικός δείκτης για τους Ουκρανούς ότι η ΕΕ θα στηρίζει την 
Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί, καθώς και ότι η συνεργασία μας ενισχύεται και 
εμβαθύνεται παρά τον πόλεμο·

9. αναμένει ότι η Ουκρανία θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της εφαρμογής και των 
επτά συστάσεων της Επιτροπής, τα οποία, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, θα πρέπει 
να αξιολογηθούν θετικά από την ΕΕ και να συμπεριληφθούν στην κοινή δήλωση μετά 
τη σύνοδο κορυφής·

10. επικροτεί τη σημαντική πρόοδο της Ουκρανίας όσον αφορά την προσέγγιση προς την 
ενιαία αγορά της ΕΕ, και ζητεί να εγκριθεί ταχέως το σχέδιο δράσης προτεραιότητας 
για την ενίσχυση της εφαρμογής της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων 
συναλλαγών ΕΕ-Ουκρανίας για την περίοδο 2023-2024·

11. χαιρετίζει τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία και αναγνωρίζει 
τη σημαντική προσπάθεια της Ουκρανίας να επιτύχει τους στόχους στους οποίους 
βασίζεται το εν λόγω καθεστώς, παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες·

12. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ουκρανία στη μεταρρυθμιστική της 
διαδικασία και ενθαρρύνει την Επιτροπή να βοηθήσει περαιτέρω την Ουκρανία στις 
προσπάθειές της να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη γνώμη της 
Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησής της στην ΕΕ·

13. ζητεί να παραταθεί ο κανονισμός (ΕΕ) 2022/870 σχετικά με την προσωρινή 
ελευθέρωση του εμπορίου1, και να επανεξεταστούν επειγόντως πιθανά μέτρα για την 
περαιτέρω ελευθέρωση των μεταφορών, ιδίως με την παράταση της συμφωνίας για τις 
οδικές εμπορευματικές μεταφορές2·

14. καλεί την ΕΕ να παράσχει περαιτέρω στήριξη για τη διαχείριση των συνόρων, 
συμπεριλαμβανομένης οικονομικής στήριξης, προκειμένου να βοηθήσει τους 
συνοριοφύλακες στα κράτη μέλη να διαχειριστούν τις αφίξεις στα σύνορα με την 
Ουκρανία·

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2022/870 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2022, για τα 
προσωρινά μέτρα ελευθέρωσης του εμπορίου, τα οποία συμπληρώνουν τις εμπορικές παραχωρήσεις που 
εφαρμόζονται στα ουκρανικά προϊόντα βάσει της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, 
αφετέρου (ΕΕ L 152 της 3.6.2022, σ. 103).
2 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (ΕΕ L 
179, της 6.7.2022, σ.4).
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15. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω το σύστημα για την ταχεία και 
αποτελεσματική μεταφορά Ουκρανών που χρειάζονται εξειδικευμένη ιατρική 
περίθαλψη στα κράτη μέλη, με την υποστήριξη του μηχανισμού πολιτικής προστασίας 
της ΕΕ· υπογραμμίζει, επιπλέον, την ανάγκη στενής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για 
την παροχή καθοδήγησης και κατάρτισης στον τομέα της δημόσιας υγείας, την 
παρακολούθηση της προμήθειας φαρμάκων και την παροχή κατάλληλης στήριξης στα 
κράτη μέλη, ιδίως σε εκείνα που φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό Ουκρανών·

16. συγχαίρει ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως την Πολωνία, για τις προσπάθειές τους να 
παράσχουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εκπαίδευσης για τα εκτοπισμένα παιδιά, και 
καλεί άλλα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν αυτές τις εμπειρίες και να προσδιορίσουν τι 
χρειάζεται για να συνεχιστεί η εκπαίδευση των εκτοπισμένων παιδιών· ζητεί να 
συμπεριληφθεί περαιτέρω ευελιξία στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τη στήριξη της εκπαίδευσης των προσφύγων-
φοιτητών και της ένταξης των μελών του διδακτικού προσωπικού ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω 
του πολέμου·

17. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί προς την κατεύθυνση της κάλυψης της άμεσης 
ανάγκης για κατάλληλη στέγαση των προσφύγων, ιδίως μέσω του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και των ταμείων για την πολιτική συνοχής, τα οποία θα 
πρέπει να κινητοποιηθούν για να ενισχυθούν βραχυπρόθεσμα τα δημόσια συστήματα 
υποδοχής, ενώ, μακροπρόθεσμα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα 
πρέπει να συμβάλει στην παροχή κοινωνικής στέγασης για οικογένειες και άτομα στην 
κοινότητα· ζητεί την ευρύτερη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη 
στήριξη υπηρεσιών και στέγασης σε επίπεδο κοινότητας, ιδίως για παιδιά, 
ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρίες·

18. ζητεί την ταχεία προετοιμασία και εφαρμογή ενός νέου πακέτου κυρώσεων που θα 
ενισχύσει τα ήδη ισχύοντα περιοριστικά μέτρα και θα καταστήσει δυσκολότερο για τη 
Ρωσία και τρίτες χώρες να τα παρακάμψουν, καθώς και τη θέσπιση πρόσθετων μέτρων 
με στόχο, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπιστούν ρωσικές εταιρείες που εξακολουθούν να 
δραστηριοποιούνται στις αγορές της ΕΕ, όπως η Lukoil, να μειωθεί η συνεργασία της 
ΕΕ με τη Μόσχα για τα πυρηνικά καύσιμα και να συμπεριληφθεί η Rosatom στο 
καθεστώς κυρώσεων, να απαγορευθεί η εισαγωγή ρωσικών διαμαντιών, να μειωθεί το 
ανώτατο όριο τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο και να ενισχυθούν τα περιοριστικά μέτρα 
κατά της Λευκορωσίας·

19. υπογραμμίζει ότι απώτερος στόχος των δυτικών συμμάχων θα πρέπει να είναι η 
απομάκρυνση της Ρωσίας από το σύνολο του διεθνώς αναγνωρισμένου εδάφους της 
Ουκρανίας και ότι οποιεσδήποτε εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός στην τρέχουσα 
κατάσταση θα ωφελήσουν μόνο τη Ρωσία·

20. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για το έγκλημα 
της επίθεσης κατά της Ουκρανίας, το οποίο θα προβεί σε έρευνες όσον αφορά την 
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των Βλαντίμιρ Πούτιν και Αλεξάντερ Λουκασένκο·
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21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη συγκρότηση 
ενός πολυμερούς μηχανισμού που θα επιβλέπει, θα επιβάλλει και θα εκταμιεύει τις 
ρωσικές πολεμικές αποζημιώσεις προς την Ουκρανία και θα επιτρέπει τη χρήση προς 
τον σκοπό αυτό κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευθεί ως 
αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής·

22. καταγγέλλει τη ρωσική κατοχή του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια, που 
αποσκοπεί στην τρομοκράτηση του πληθυσμού της Ουκρανίας, και καταδικάζει τη 
Ρωσία για το γεγονός ότι αντιμετωπίζει σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ως στρατιωτικούς 
στόχους·

23. χαιρετίζει την έγκριση από τη Βερχόβνα Ράντα, στις 13 Δεκεμβρίου 2022, του νόμου 
για τις εθνικές μειονότητες (κοινότητες) της Ουκρανίας, στο πλαίσιο δέσμης 
νομοσχεδίων για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τα οποία είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή των επτά συστάσεων της Επιτροπής που απαιτούνται για την έναρξη των 
προενταξιακών διαπραγματεύσεων με θέμα την υποψηφιότητα της Ουκρανίας για 
ένταξη στην ΕΕ· εκφράζει την άποψη ότι η ταχεία και πλήρης εφαρμογή του νόμου για 
τις εθνικές μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των αυτοχθόνων Τατάρων της 
Κριμαίας, θα ενισχύσει την προστασία και τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων 
(κοινοτήτων) στην Ουκρανία και θα χρησιμεύσει ως παράδειγμα για άλλες χώρες της 
ανατολικής γειτονίας της ΕΕ·

24. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη, στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, στη 
Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στον 
Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και 
στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας.


