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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

14.1.2015  B8-0008/2015 }  

 B8-0018/2015 }  

 B8-0020/2015 }  

 B8-0021/2015 }  

 B8-0029/2015 } RC1/Τροπ. 3 

Τροπολογία  3 
Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marie-
Christine Vergiat 
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Κατάσταση στην Ουκρανία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
Παράγραφος 8 α (νέα) 
 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 8α. καλεί την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο  της Ουκρανίας να 
ανταποκριθούν στις προσδοκίες του λαού 
της χώρας για πραγµατικές και 
εκτεταµένες µεταρρυθµίσεις προκειµένου 
να τερµατισθεί η τρέχουσα κρίση και να 
οδηγηθεί η χώρα  σε πολιτική, οικονοµική 
και κοινωνική σταθερότητα µέσω, 
µεταξύ άλλων:  

• συνεπούς εξάλειψης της διαφθοράς, 

• εγκαθίδρυσης του κράτους δικαίου, 

• αποκέντρωσης και σταθερών 
εγγυήσεων όσον αφορά τη 
δηµοκρατική συµµετοχή του λαού 
στις περιφέρειες σε όλες τις 
σηµαντικές διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων, ιδίως στον τοµέα της 

κοινωνικής και οικονοµικής 
ανάπτυξης· 

• οριστικής αποσύνδεσης των 
ολιγαρχών από την πολιτική στα 
πλαίσια δηµοκρατικού ελέγχου·  

• σεβασµού των ανθρωπίνων και των 
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δηµοκρατικών δικαιωµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
γλωσσικών δικαιωµάτων·   

• διάλυσης των παραστρατιωτικών 
µονάδων και επιβολής εκ νέου 
αυστηρού κρατικού ελέγχου επί της 
αστυνοµίας και του στρατού·  

• άµεσου διαφανούς, δηµοκρατικού και 
νόµιµου κοινοβουλευτικού ελέγχου 
όλων των δυνάµεων ασφαλείας εντός 
της χώρας και αφοπλισµού όλων των 
παραστρατιωτικών και των 
αποκαλούµενων ιδιωτικών δυνάµεων 
ασφαλείας· 

απευθύνει κατεπείγουσα έκκληση στην 
ΕΕ να συνδέσει έτι περαιτέρω την 
παροχή οικονοµικής και χρηµατοδοτικής 
βοήθειας στην Ουκρανία µε την 
εφαρµογή αυτής της ατζέντας 
µεταρρυθµίσεων· 

Or. en 
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14.1.2015  B8-0008/2015 }  

 B8-0018/2015 }  

 B8-0020/2015 }  

 B8-0021/2015 }  

 B8-0029/2015 } RC1/Τροπ. 4 

Τροπολογία  4 
Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Κατάσταση στην Ουκρανία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
Παράγραφος 13 
 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

13. υπενθυµίζει ότι στις 16 Ιουλίου 2014 
το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προέβη στην άρση του εµπάργκο όπλων 
κατά της Ουκρανίας, και ότι ως εκ 
τούτου δεν υπάρχουν πλέον αντιρρήσεις ή 
νοµικοί περιορισµοί για τα κράτη µέλη 
που εφοδιάζουν την Ουκρανία µε 
αµυντικά όπλα· εκτιµά ότι η ΕΕ οφείλει 
να διερευνήσει τρόπους για να 
υποστηρίξει την ουκρανική κυβέρνηση 
στην ενίσχυση των αµυντικών 
δυνατοτήτων και την προστασία των 
εξωτερικών συνόρων της, µε βάση την 
εµπειρία του µετασχηµατισµού των 
ενόπλων δυνάµεων των κρατών µελών 
της ΕΕ, πρώην µελών του συµφώνου της 
Βαρσοβίας, ιδίως στο πλαίσιο 
εκπαιδευτικών αποστολών που ήδη 
προβλέπονται για ένοπλες δυνάµεις σε 
άλλα µέρη του κόσµου· υποστηρίζει τη 
συνεχιζόµενη διανοµή µη θανατηφόρων 
όπλων· 

13. τονίζει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική 
λύση στην σύγκρουση στην Ουκρανία· 
απευθύνει επείγουσα έκκληση σε όλα τα 
µέρη της διαµάχης στην Ανατολική 
Ουκρανία να σταµατήσουν την βία· καλεί 
τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά, τα 
κράτη µέλη της ΕΕ και την Ρωσία να 
επιβάλουν και να εφαρµόσουν αυστηρά 
εµπάργκο όπλων έναντι όλων των µερών 
της σύγκρουσης, και ζητεί την απόσυρση 
από την Ουκρανία όλων των ξένων 
στρατιωτικών συµβούλων και του 
στρατιωτικού και παραστρατιωτικού 
προσωπικού·  καλεί µετ' επιτάσεως την 
Ρωσική Οµοσπονδία και την Ουκρανία 
να ασκήσουν αποτελεσµατικό έλεγχο των 
συνόρων τους µε στόχο την ειρηνική 
διευθέτηση της σύγκρουσης και τον 
τερµατισµό της παρείσφρησης στην 
Ουκρανία ένοπλου προσωπικού και 
στρατιωτικού εξοπλισµού από οιαδήποτε 
χώρα·  

Or. en 
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14.1.2015  B8-0008/2015 }  

 B8-0018/2015 }  

 B8-0020/2015 }  

 B8-0021/2015 }  

 B8-0029/2015 } RC1/Τροπ. 5 

Τροπολογία  5 
Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina 
Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Νεοκλής Συλικιώτης 
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Κατάσταση στην Ουκρανία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
Παράγραφος 14 
 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

14. λαµβάνει υπόψη την έγκριση νόµου 
που καταργεί το καθεστώς 
ουδετερότητας του κράτους, που είχε 
εισαχθεί το 2010· παρόλον ότι 
αναγνωρίζει το δικαίωµα της Ουκρανίας 
να κάνει ελεύθερα τις επιλογές της, 
υποστηρίζει τη θέση του προέδρου 
Ποροσένκο ότι η Ουκρανία χρειάζεται 
τώρα επειγόντως να επικεντρωθεί στις 
πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές 
µεταρρυθµίσεις και ότι η προσχώρηση 
στο ΝΑΤΟ αποτελεί ζήτηµα που πρέπει 
να υποβληθεί στην κρίση του λαού µε 
πανουκρανικό δηµοψήφισµα σε 
µεταγενέστερο στάδιο· τονίζει ότι η 
σύσφιξη των σχέσεων της Ουκρανίας µε 
την ΕΕ και η προσχώρηση της 
Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελούν 
ζητήµατα εντελώς χωριστά· 

14. καταγγέλλει την διεύρυνση του ΝΑΤΟ 
προς τα σύνορα της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας· απορρίπτει απερίφραστα 
τα σχέδια της νέας ουκρανικής 
κυβέρνησης να υποβάλει υποψηφιότητα 
για να γίνει µέλος του ΝΑΤΟ εφόσον αυτό 
αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο µιας 
πολιτικής αντιπαράθεσης µε την Ρωσική 
Οµοσπονδία το οποίο θα 
αποσταθεροποιούσε περαιτέρω την 
περιοχή και το διεθνές σύστηµα 
ασφάλειας συνολικά· 

Or. en 
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14.1.2015  B8-0008/2015 }  

 B8-0018/2015 }  

 B8-0020/2015 }  

 B8-0021/2015 }  

 B8-0029/2015 } RC1/Τροπ. 6 

Τροπολογία  6 
Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Κατάσταση στην Ουκρανία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
Παράγραφος 3 α (νέα) 
 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 3α. επιβεβαιώνει την καταδίκη εκ µέρους 
του των επιθέσεων καθώς και της 
διεξαγωγής δίκης εναντίον του 
κοµµουνιστικού κόµµατος, που ξεκίνησαν 
κατά την διάρκεια της προεκλογικής 
εκστρατείας· 

Or. en 
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14.1.2015  B8-0008/2015 }  

 B8-0018/2015 }  

 B8-0020/2015 }  

 B8-0021/2015 }  

 B8-0029/2015 } RC1/Τροπ. 7 

Τροπολογία  7 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy, Lidia Senra 
Rodríguez, Sabine Lösing, Νεοκλής Συλικιώτης, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 
Bermejo, Ángela Vallina, Fabio De Masi 
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Κατάσταση στην Ουκρανία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
Παράγραφος 1 α (νέα) 
 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 1α. καταδικάζει απερίφραστα το 
πραξικόπηµα στην Ουκρανία τον 
Φεβρουάριο του 2014 και καταγγέλλει την 
προώθηση και την στήριξη εκ µέρους της 
ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ· 
καταγγέλλει τις συνθήκες υπό τις οποίες 
διεξήχθησαν οι εκλογές που 
επακολούθησαν, µε κατάφωρη 
παραβίαση των πολιτικών δικαιωµάτων 
και των δικαιωµάτων του πολίτη καθώς 
και γενικευµένες διώξεις και καταστολή 
σε βάρος του πληθυσµού· 

Or. en 
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14.1.2015  B8-0008/2015 }  

 B8-0018/2015 }  

 B8-0020/2015 }  

 B8-0021/2015 }  

 B8-0029/2015 } RC1/Τροπ. 8 

Τροπολογία  8 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy, Lidia Senra 
Rodríguez, Sabine Lösing, Νεοκλής Συλικιώτης, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 
Bermejo, Ángela Vallina, Fabio De Masi 
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Κατάσταση στην Ουκρανία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
Παράγραφος 1 β (νέα) 
 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 1β. καταγγέλλει τον ακραίο εθνικιστικό 
και φασιστικό χαρακτήρα των δυνάµεων 
που εκτέλεσαν το πραξικόπηµα στην 
Ουκρανία· καταδικάζει απερίφραστα την 
στρατιωτική καταπίεση µετά το 
πραξικόπηµα σε βάρος του κινήµατος 
διαµαρτυρίας και λαϊκής αντίστασης στο 
καθεστώς στην περιοχή του Ντόνµπας· 

Or. en 
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14.1.2015  B8-0008/2015 }  

 B8-0018/2015 }  

 B8-0020/2015 }  

 B8-0021/2015 }  

 B8-0029/2015 } RC1/Τροπ. 9 

Τροπολογία  9 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy, Lidia Senra 
Rodríguez, Sabine Lösing, Νεοκλής Συλικιώτης, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 
Bermejo, Ángela Vallina, Fabio De Masi 
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Κατάσταση στην Ουκρανία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
Παράγραφος 1 γ (νέα) 
 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 1γ. καταγγέλλει την καταπάτηση 
ελευθεριών και δικαιωµάτων καθώς και 
τα εγκλήµατα που διαπράχθηκαν από 
ακραίες εθνικιστικές και φασιστικές 
δυνάµεις στην Ουκρανία, ιδίως κατά των 
κοµµουνιστών και του κοµµουνιστικού 
κόµµατος της Ουκρανίας·  καταδικάζει 
απερίφραστα την ποινικοποίηση του 
κοµµουνιστικού κόµµατος της Ουκρανίας 
καθώς και της κοµµουνιστικής 
ιδεολογίας και συµβόλων· 

Or. en 
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14.1.2015  B8-0008/2015 }  

 B8-0018/2015 }  

 B8-0020/2015 }  

 B8-0021/2015 }  

 B8-0029/2015 } RC1/Τροπ. 10 

Τροπολογία  10 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy, Lidia Senra 
Rodríguez, Sabine Lösing, Νεοκλής Συλικιώτης, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 
Bermejo, Ángela Vallina, Fabio De Masi 
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Κατάσταση στην Ουκρανία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
Παράγραφος 1 δ (νέα) 
 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 1δ. ζητεί την απόσυρση από την περιοχή 
του Ντόνµπας των ουκρανικών δυνάµεων 
εισβολής, οι οποίες ευθύνονται για 
αναρίθµητα εγκλήµατα πολέµου σε βάρος 
του πληθυσµού και για την καταστροφή 
καίριων µη στρατιωτικών υποδοµών·  
ζητεί την αναγνώριση του καθεστώτος 
εµπόλεµης κατάστασης στις 
αντιµαχόµενες δυνάµεις της περιοχής ως 
ένα µέτρο που µπορεί να οδηγήσει σε 
πραγµατική και πολυδεκτική διαδικασία 
αποκατάστασης της ειρήνης· 
αναγνωρίζει το δικαίωµα αντίστασης 
στην καταπίεση που προωθούν οι ακραίες 
εθνικιστικές, φασιστικές και 
νεοναζιστικές δυνάµεις στην Ουκρανία· 

Or. en 
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14.1.2015  B8-0008/2015 }  

 B8-0018/2015 }  

 B8-0020/2015 }  

 B8-0021/2015 }  

 B8-0029/2015 } RC1/Τροπ. 11 

Τροπολογία  11 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy, Lidia Senra 
Rodríguez, Sabine Lösing, Νεοκλής Συλικιώτης, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 
Bermejo, Ángela Vallina, Fabio De Masi 
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Κατάσταση στην Ουκρανία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
Παράγραφος 1 ε (νέα) 
 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 1ε. καταδικάζει απερίφραστα την αύξηση 
της στρατιωτικής επιθετικότητας του 
ΝΑΤΟ, την µετεγκατάσταση των 
στρατιωτικών του δυνάµεων στην ΕΕ και 
τις Ανατολικοευρωπαϊκές χώρες µέλη του 
ΝΑΤΟ και την στρατηγική του 
περικύκλωσης της Ρωσίας·  

Or. en 
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14.1.2015  B8-0008/2015 }  

 B8-0018/2015 }  

 B8-0020/2015 }  

 B8-0021/2015 }  

 B8-0029/2015 } RC1/Τροπ. 12 

Τροπολογία  12 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy, Lidia Senra 
Rodríguez, Sabine Lösing, Νεοκλής Συλικιώτης, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 
Bermejo, Ángela Vallina, Fabio De Masi 
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Κατάσταση στην Ουκρανία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
Παράγραφος 1 στ (νέα) 
 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 1στ. ζητεί την κατάργηση της Συµφωνίας 
Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας· καταγγέλλει το 
γεγονός ότι η εν λόγω συµφωνία 
συνάφθηκε µετά από διαπραγµατεύσεις 
της ΕΕ µε τις δυνάµεις που επέβαλαν το 
πραξικόπηµα· καταγγέλλει την επιβολή 
από την ΕΕ και το ∆ΝΤ πολιτικών 
λιτότητας, µέσω της αποκαλούµενης 
χρηµατοπιστωτικής στήριξης προς την 
Ουκρανία, οι οποίες οδηγούν στην 
καταστροφή των κοινωνικών και 
εργατικών δικαιωµάτων, στην περικοπή 
των κοινωνικών παροχών, περαιτέρω 
ιδιωτικοποιήσεις και ελευθέρωση της 
αγοράς προς το συµφέρον των ουκρανών 
ολιγαρχών και των οικονοµικών οµίλων 
της ΕΕ και των ΗΠΑ· 

Or. en 

 

 


