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Τροπολογία  1 

Josef Weidenholzer, Richard Howitt 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Η υπόθεση της Nadiya Savchenko 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. είναι της γνώµης ότι η κράτηση της 
Nadiya Savchenko ως αιχµαλώτου 

πολέµου σε φυλακή στη Ρωσία αποτελεί 

παραβίαση της Σύµβασης της Γενεύης· 

υπογραµµίζει ότι οι υπεύθυνοι για την 

παράνοµη κράτησή της στη Ρωσία 

ενδέχεται να αντιµετωπίσουν διεθνείς 

κυρώσεις ή να διωχθούν για τις πράξεις 
τους· 

2. πιστεύει ότι είναι σαφές πως το 
καθεστώς του αιχµαλώτου πολέµου 
ισχύει στην περίπτωση της Nadiya 
Savchenko και ότι η κράτησή της ως 
αιχµαλώτου πολέµου σε φυλακή στη 

Ρωσία αποτελεί παραβίαση της Σύµβασης 

της Γενεύης· υπογραµµίζει ότι οι 

υπεύθυνοι για την παράνοµη κράτησή 
(φυλάκισή) της στη Ρωσία ενδέχεται να 
αντιµετωπίσουν διεθνείς κυρώσεις ή να 

διωχθούν για τις πράξεις τους, όπως έχει 
ήδη ζητήσει το Κοινοβούλιο της 
Ουκρανίας· 
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Τροπολογία  2 

Josef Weidenholzer, Richard Howitt 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Η υπόθεση της Nadiya Savchenko 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 5α. καταδικάζει έντονα τις εσκεµµένες 
επιθέσεις κατά επαγγελµατιών των µέσων 
ενηµέρωσης και του συνεργαζόµενου 
προσωπικού στη διάρκεια ένοπλων 
συγκρούσεων· εκφράζει τα συλλυπητήριά 
του στις οικογένειες των θυµάτων και 
ζητεί ανεξάρτητη και αµερόληπτη έρευνα 
για τους θανάτους αυτούς· χαιρετίζει τον 
διάλογο µεταξύ συνδικαλιστικών 
οργανώσεων δηµοσιογράφων από τη 
Ρωσία και την Ουκρανία υπό την αιγίδα 
του Εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την 
ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης, καθώς 
και την έγκριση της κοινής δήλωσης της 
Βιέννης της 23ης Απριλίου 2015 µε την 
οποία εκφράζεται επαγγελµατική 
αλληλεγγύη και καταδικάζεται κάθε 
προσπάθεια χρησιµοποίησης των 
θανάτων και των παραβιάσεων των 
δικαιωµάτων των δηµοσιογράφων ως 
εργαλείων προπαγάνδας και παρακίνησης 
σε µίσος στις δύο χώρες· 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Josef Weidenholzer, Richard Howitt 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Η υπόθεση της Nadiya Savchenko 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

6. επισηµαίνει ότι η απελευθέρωση της 

Nadiya Savchenko δεν αποτελεί µόνο 

αναγκαίο βήµα για τη βελτίωση των 

σχέσεων µεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, 

αλλά θα αποτελέσει δείγµα σεβασµού της 
αναγνώρισης των θεµελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων εκ µέρους των 
ρωσικών αρχών· 

6. επισηµαίνει ότι η απελευθέρωση της 

Nadiya Savchenko δεν αποτελεί µόνο 

αναγκαίο βήµα για τη βελτίωση των 

σχέσεων µεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, 

αλλά και θετική χειρονοµία που δείχνει 
την ειλικρινή προθυµία της Ρωσίας να 
συµβάλει σε µια ειρηνική επίλυση της 
σύγκρουσης στην Ανατολική Ουκρανία· 

Or. en 

 

 


