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Τροπολογία  1 

Helmut Scholz 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

σχετικά µε την κατάσταση στην Ουκρανία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 7a. τονίζει ότι ο Ουκρανικός λαός και 
µόνον αυτός πρέπει να αποφασίσει, 
ελεύθερος από ξένες παρεµβάσεις, 
σχετικά µε το γεωπολιτικό 
προσανατολισµό της χώρας και τις 
διεθνείς συµφωνίες και κοινότητες στην 
οποία η Ουκρανία θα προσχωρήσει· 
επιµένει ότι µόνο ο Ουκρανικός λαός 
µπορεί να δώσει απάντηση στο θέµα εάν 
θα υπογραφεί και θα κυρωθεί ή όχι η 
συµφωνία σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το εάν θα 
επαναδιαπραγµατευθούν τµήµατα της 
συµφωνίας αυτής ή εάν η χώρα 
προσχωρήσει στην Ευρασιατική Ένωση· 
θεωρεί ότι τόσο σηµαντικές αποφάσεις, 
που καθορίζουν τον γεωπολιτικό 
προσανατολισµό της χώρας, µπορούν να 
ληφθούν µόνο επί τη βάσει της ευρύτερης 
δυνατής πολιτικής συναίνεσης µεταξύ 
των διαφόρων πολιτικών δυνάµεων της 
χώρας και εκτεταµένης διαβούλευσης µε 
τον λαό·  συνιστά να εξεταστεί η 
δυνατότητα διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος 
σχετικά µε την απόφαση, αφού 
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προηγουµένως δηµοσιευθούν 
συγκεκριµένες εκτιµήσεις αντικτύπου 
των διαφόρων δυνατών οικονοµικών 
επιλογών και πραγµατοποιηθεί 
εµπεριστατωµένη συζήτηση σχετικά µε 
τις προκλήσεις του µέλλοντος για όλους 
τους τοµείς της ουκρανικής κοινωνίας· 

Or. en 
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Amendment  2 

Helmut Scholz 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

σχετικά µε την κατάσταση στην Ουκρανία  

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Amendment 

 7β. καλεί την ΕΕ, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία 
να σεβαστούν πλήρως το κυρίαρχο 
δικαίωµα του λαού να αποφασίσει για τη 
µελλοντική του ανάπτυξη, 
περιλαµβανοµένης της συνεργασίας και 
σύνδεσης µε χώρες και οργανισµούς και 
να απόσχουν της άσκησης οιασδήποτε 
πίεσης δηµοσιονοµικού, οικονοµικού ή 
πολιτικού χαρακτήρα·  απευθύνει θερµή 
έκκληση στην ΕΕ, τη Ρωσία και άλλους 
παράγοντες στην περιοχή, καθώς και στις 
ΗΠΑ, να µην αναµειγνύονται στις 
εσωτερικές υποθέσεις της Ουκρανίας ή 
οποιασδήποτε άλλης χώρας της 
περιοχής· 

Or. en 

 

 


