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Τροπολογία  1 

Helmut Scholz 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 

Σχετικά µε τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  5α. καλεί την ΕΕ, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία 
να σεβασθούν πλήρως το κυρίαρχο 
δικαίωµα των λαών να αποφασίζουν για 
τη µελλοντική τους ανάπτυξη, 
συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας 
και σύνδεσης µε χώρες και οργανισµούς, 
και να απέχουν από την χρήση κάθε 
χρηµατοπιστωτικής, οικονοµικής ή 
πολιτικής πίεσης· απευθύνει έντονη 
έκκληση στην ΕΕ, τη Ρωσία και όλους 
τους άλλους παράγοντες στην περιοχή, 
καθώς και στις ΗΠΑ να µην 
παρεµβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις 
άλλων χωρών στην περιοχή της γειτονίας 
της ΕΕ·  
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Τροπολογία  2 

Helmut Scholz 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 

Σχετικά µε τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  4α. υπογραµµίζει ότι απόκειται στους 
λαούς των χωρών γειτονίας – και µόνο σε 
αυτούς – να αποφασίζουν σχετικά µε τον 
γεωπολιτικό προσανατολισµό των 
αντίστοιχων χωρών τους και τις διεθνείς 
συµφωνίες και κοινότητες που θα 
προσχωρήσουν· επιµένει ότι το ερώτηµα 
του αν θα υπογράψουν συµφωνίες 
σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν 
θα προσχωρήσουν στην Ευρασιατική 
Ένωση πρέπει να απαντηθεί µόνο από 
τον εµπλεκόµενο λαό· θεωρεί ότι τέτοιες 
σηµαντικές αποφάσεις πρέπει να 
λαµβάνονται µε βάση ευρεία πολιτική 
συναίνεση µέσα στην κοινωνία και 
ύστερα από εκτενή διαβούλευση του 
πληθυσµού· προτείνει να εξετάζεται η 
διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για τέτοια 
ερωτήµατα·  
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