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Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. ζητεί να συνεχισθεί το ισχύον καθεστώς 

κυρώσεων της ΕΕ, ιδιαίτερα εν όψει της 

επικείμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου 

του Μαρτίου 2015, εν όσω η Ρωσία δεν 

τηρεί πλήρως και, προ πάντων, 

παραβαίνει τις υποχρεώσεις της βάσει 

του πρωτοκόλλου του Μινσκ και καλεί 

την Επιτροπή να εξεύρει τρόπους για την 

ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των 

κρατών μελών εάν συνεχιστεί η κρίση με 

τη Ρωσία· τονίζει την ανάγκη έγκρισης  

δέσμης συγκεκριμένων κριτηρίων τα 

οποία, εφόσον επιτευχθούν, θα μπορέσουν 

να αποτρέψουν την επιβολή νέων 

περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας ή 

θα οδηγήσουν στην άρση των 

προηγούμενων· μεταξύ των κριτηρίων 

αυτών: εφαρμογή της κατάπαυσης του 

πυρός, άνευ όρων απόσυρση όλων των 

ρωσικών στρατευμάτων και των 

υποστηριζόμενων από τη Ρωσία 

παράνομων ένοπλων ομάδων και 

σωμάτων μισθοφόρων, ανταλλαγή όλων 

των αιχμαλώτων μεταξύ των οποίων η 

Nadia Savchenko και αποκατάσταση του 

ελέγχου της Ουκρανίας σε ολόκληρη την 

6. ζητεί επίμονα από την ΕΕ να 

σταματήσει την πολιτική των κυρώσεων 

κατά της Ρωσίας, οι οποίες έχουν 

αποδειχτεί ιδιαίτερα ατελέσφορες και 

αντιπαραγωγικές και κατέληξαν σε 

εμπορικό πόλεμο με αρνητικό αντίκτυπο 

ιδιαίτερα τια τις ΜΜΕ, τους γεωργούς 

και τους καταναλωτές στη Ρωσία, την ΕΕ 

και τις χώρες τις Ανατολικής Γειτονίας, 
μεταξύ των οποίων και η Ουκρανία·  
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επικράτειά της, της Κριμαίας 

συμπεριλαμβανομένης·  στην περίπτωση 

που Ρωσία προβεί σε περαιτέρω ενέργειες 

για την αποσταθεροποίηση της 

Ουκρανίας, καλεί το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο να λάβει περαιτέρω 

περιοριστικά μέτρα και να διευρύνει το 

πεδίο εφαρμογής τους, καλύπτοντας και 

τον πυρηνικό τομέα και περιορίζοντας τη 

δυνατότητα ρωσικών φορέων να 

πραγματοποιούν διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές συναλλαγές· 

αναγνωρίζει ότι η ΕΕ οφείλει να είναι 

έτοιμη να υποστηρίξει τα παραμεθόρια 

κράτη μέλη στα οποία θα πρέπει να 

εξασφαλισθεί το ίδιο επίπεδο ασφάλειας 

με όλα τα κράτη μέλη·  

Or. en 

 

 


