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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Τξνπ. 1 

Τροπολογία  1 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο ζύλδεζεο θαη ηηο δώλεο ζθαηξηθώλ θαη ζε βάζνο ειεύζεξσλ 

ζπλαιιαγώλ κε ηε Γεσξγία, ηε Μνιδαβία θαη ηελ Οπθξαλία 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Βα. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηηο 6 

Απξηιίνπ 2016, ζα δηεμαρζεί 

δεκνςήθηζκα ζηηο Κάησ Υψξεο ζρεηηθά 

κε ηε ζπκθσλία ζχλδεζεο ΔΔ-

Οπθξαλίαο· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Τξνπ. 2 

Τροπολογία  2 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο ζύλδεζεο θαη ηηο δώλεο ζθαηξηθώλ θαη ζε βάζνο ειεύζεξσλ 

ζπλαιιαγώλ κε ηε Γεσξγία, ηε Μνιδαβία θαη ηελ Οπθξαλία 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ρξεζηή 

δηαθπβέξλεζε, ε δεκνθξαηία, ην θξάηνο 

δηθαίνπ θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

παξακέλνπλ ζηνλ ππξήλα ηεο Επξσπατθήο 

Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο (ΕΠΓ) θαη απνηεινύλ 

ζεκειηώδε δέζκεπζε, ηδίσο εθ κέξνπο ησλ 

ηξηώλ ρσξώλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ΣΣ 

κε ηελ ΕΕ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ρξεζηή 

δηαθπβέξλεζε, ε δεκνθξαηία, ην θξάηνο 

δηθαίνπ θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

παξακέλνπλ ζηνλ ππξήλα ηεο Επξσπατθήο 

Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο (ΕΠΓ) θαη απνηεινύλ 

ζεκειηώδε δέζκεπζε, ηδίσο εθ κέξνπο ησλ 

ηξηώλ ρσξώλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ΣΣ 

κε ηελ ΕΕ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζε 

πιήξε αληίζεζε κε ηηο ππνγξαθείζεο 

ζπκθσλίεο ζχλδεζεο, κέιε 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

πνιηηηθά θφκκαηα αληηκεησπίδνπλ 

θαηαζηνιή θαη φηη δελ γίλνληαη ζεβαζηά 

βαζηθά δεκνθξαηηθά θαη πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα, φπσο ε ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο θαη ε ειεπζεξία ηνπ 

ζπλεηαηξίδεζζαη, ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Οπθξαλίαο 

έρεη ηεζεί ππφ απαγφξεπζε· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ 

απνδνζεί επζχλεο ζε θαλέλαλ γηα ηελ 

εμαθάληζε 1 δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ απφ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Μνιδαβίαο, 

πνζνχ πςειφηεξνπ απφ ην 15% ηνπ 

ΑΔγρΠ ηεο ρψξαο· ιακβάλνληαο ππφςε 
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φηη ν εγέηεο ελφο εθ ησλ θνκκάησλ ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, ν Grigory Petrenko, θαη 

πνιινί αθφκα πνιηηηθνί αληηθξνλνχληεο 

έρνπλ ζπιιεθζεί θαη θξαηνχληαη ρσξίο 

δίθε· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Τξνπ. 3 

Τροπολογία  3 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Anja Hazekamp, Barbara Spinelli 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο ζύλδεζεο θαη ηηο δώλεο ζθαηξηθώλ θαη ζε βάζνο ειεύζεξσλ 

ζπλαιιαγώλ κε ηε Γεσξγία, ηε Μνιδαβία θαη ηελ Οπθξαλία 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Γα. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πνιηηηθή 

ιηηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εθηεηακέλε δηαθζνξά, ηδίσο ζηε 

Μνιδαβία θαη ηελ Οπθξαλία, έρνπλ 

θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ζηε δσή ησλ 

πνιηηψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

Οπθξαλία είλαη ζηα πξφζπξα νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο θαηάξξεπζεο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηα 

Ηλσκέλα Έζλε, ην 80% ησλ Οπθξαλψλ 

δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη πεξίπνπ 200 000 

παηδηά ζηελ Οπθξαλία απαζρνινχληαη ζε 

παηδηθή εξγαζία· 

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Τξνπ. 4 

Τροπολογία  4 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο ζύλδεζεο θαη ηηο δώλεο ζθαηξηθώλ θαη ζε βάζνο ειεύζεξσλ 

ζπλαιιαγώλ κε ηε Γεσξγία, ηε Μνιδαβία θαη ηελ Οπθξαλία 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Δα. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπκθσλίεο 

ζχλδεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

DCFTA, ζπλάθζεθαλ ρσξίο λα έρνπλ 

ιεθζεί δεφλησο ππφςε ν βαζκφο ησλ 

εκπνξηθψλ ζρέζεσλ θαη ε ηζηνξηθή 

αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ 

ρσξψλ απηψλ κε ηηο νηθνλνκίεο άιισλ 

ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ρσζίαο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πνιηηηθή απηή, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εζσηεξηθά 

πξνβιήκαηα, έρεη νδεγήζεη ζε επηδείλσζε 

ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο, ηεο βίαο θαη 

ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη νπνηαδήπνηε 

Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο δελ 

ιακβάλεη ππφςε ηα ζπκθέξνληα φισλ 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ρσζίαο, είλαη 

θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη αλαγθαίν λα 

αλαπηπρζεί κηα πνιηηηθή γεηηνλίαο πνπ 

πξνσζεί ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία 

ρσξίο λα απνθιείεη θακία ρψξα· 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Τξνπ. 5 

Τροπολογία  5 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο ζύλδεζεο θαη ηηο δώλεο ζθαηξηθώλ θαη ζε βάζνο ειεύζεξσλ 

ζπλαιιαγώλ κε ηε Γεσξγία, ηε Μνιδαβία θαη ηελ Οπθξαλία 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 15 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

15. ηνλίδεη όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 49 

ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Επξσπατθή Έλσζε, 

θάζε επξσπατθό θξάηνο κπνξεί λα δεηήζεη 

λα γίλεη κέινο ηεο ΕΕ, ππό ηνλ όξν όηη 

ηεξεί ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ζέβεηαη 

ηηο ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο, ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ 

κεηνλνηήησλ θαη δηαζθαιίδεη ην θξάηνο 

δηθαίνπ· 

15. ηνλίδεη όηη, ε ππνγξαθή θαη 

επηθχξσζε ησλ ζπκθσληψλ ζχλδεζεο δελ 

ζρεηίδεηαη κε θαλέλαλ ηξφπν κε ηηο 

αηηήζεηο πξνζρψξεζεο ζηελ ΔΔ, παξά ην 

γεγνλφο φηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 49 ηεο 

Σπλζήθεο γηα ηελ Επξσπατθή Έλσζε, θάζε 

επξσπατθό θξάηνο κπνξεί λα δεηήζεη λα 

γίλεη κέινο ηεο ΕΕ, ππό ηνλ όξν όηη ηεξεί 

ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ζέβεηαη ηηο 

ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο, ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ 

κεηνλνηήησλ θαη δηαζθαιίδεη ην θξάηνο 

δηθαίνπ· 

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Τξνπ. 6 

Τροπολογία  6 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο ζύλδεζεο θαη ηηο δώλεο ζθαηξηθώλ θαη ζε βάζνο ειεύζεξσλ 

ζπλαιιαγώλ κε ηε Γεσξγία, ηε Μνιδαβία θαη ηελ Οπθξαλία 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

1. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ ζπκθσληψλ 

ζχλδεζεο () καδί κε ηηο ζπληζηψζεο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία δσλψλ 

ζθαηξηθψλ θαη ζε βάζνο ειεπζέξσλ 

ζπλαιιαγψλ (DCFTA)· ραηξεηίδεη ηελ 

πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί σο ζήκεξα 

θαη επηκέλεη φηη ε εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ 

/DCFTA θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ζεκαηνινγίσλ ζχλδεζεο πξέπεη λα 

εμαθνινπζήζεη λα είλαη καθξφπλνε 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ΔΔ θαη ηνπο ηξεηο 

εηαίξνπο· ηνλίδεη φηη ην πκβνχιην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ππέγξαςε νκφθσλα 

ηηο · 

1. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηηο 

θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ησλ DCFTA 

ζε Μνιδαβία, ηε Γεσξγία θαη ηελ 

Οπθξαλία σο πξνο ηελ επεκεξία ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηελ εηξήλε ζηελ 

πεξηνρή, θαη δεηεί ηελ πξνζσξηλή ηνπο 

αλαζηνιή· δεηεί λα αλαιεθζεί δξάζε γηα 

ηελ αλαδήηεζε λέσλ κνξθψλ 

ζπλεξγαζίαο θαη ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο ΔΔ 

θαη ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο 

Έλσζεο· 

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Τξνπ. 7 

Τροπολογία  7 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο ζύλδεζεο θαη ηηο δώλεο ζθαηξηθώλ θαη ζε βάζνο ειεύζεξσλ 

ζπλαιιαγώλ κε ηε Γεσξγία, ηε Μνιδαβία θαη ηελ Οπθξαλία 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

3. ζηεξίδεη, ζε απηφ ην πιαίζην, ηελ 

ππεζρεκέλε θαη πνιχπιεπξε νηθνλνκηθή 

θαη ηερληθή βνήζεηα πνπ παξέρνπλ ε ΔΔ 

θαη άιινη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί 

ζηελ Οπθξαλία θαη ζηε Γεσξγία, ηνλίδεη 

φκσο φηη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηελ 

ΔΔ πξνο φινπο ηνπο εηαίξνπο ηεο έρεη σο 

πξνυπφζεζε ζπγθεθξηκέλα 

κεηαξξπζκηζηηθά βήκαηα· ηνλίδεη ηνλ 

θξίζηκν ξφιν πνπ πξέπεη λα παίμεη ε 

Δπηηξνπή ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ /DCFTA θαη ζηελ 

επνπηεία θαη ηε ζπλδξνκή ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ, ηφζν ζε ηερληθφ φζν θαη ζε 

νηθνλνκηθφ επίπεδν· 

3. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ ιχπε γηα ην 

γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή ζπλερίδεη λα 

αγλνεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελ 

Οπθξαλία θαη ην γεγνλφο φηη ε νπθξαληθή 

θπβέξλεζε δελ έρεη εθαξκφζεη βαζηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, ζχκθσλα κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζπκθσλία ζχλδεζεο θαη ηελ Δπξσπατθή 

χκβαζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

φπσο: 

- ε ζπλεπήο εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο 

- ε εγθαζίδξπζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ 

- ε απνθέληξσζε θαη νη ζηαζεξέο 

εγγπήζεηο φζνλ αθνξά ηε δεκνθξαηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο 

Οπθξαλίαο ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, θαη ηδίσο 

ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

- ε νξηζηηθή απνζχλδεζε ησλ νιηγαξρψλ 

απφ ηελ πνιηηηθή ζην πιαίζην 

δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ 

- ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ θαη 
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δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γισζζηθψλ 

δηθαησκάησλ 

- ε εμάξζξσζε ησλ παξαζηξαηησηηθψλ 

κνλάδσλ θαη ε εθ λένπ επηβνιή απζηεξνχ 

θξαηηθνχ ειέγρνπ επί ηεο αζηπλνκίαο θαη 

ηνπ ζηξαηνχ 

- ν άκεζνο δηαθαλήο, δεκνθξαηηθφο θαη 

λφκηκνο θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο φισλ 

ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο εληφο ηεο 

ρψξαο θαη ν αθνπιηζκφο φισλ ησλ 

παξαζηξαηησηηθψλ θαη ησλ 

απνθαινχκελσλ ηδησηηθψλ δπλάκεσλ 

αζθαιείαο 

- ν ηεξκαηηζκφο ηεο πνιηηηθήο ιηηφηεηαο· 

απνξξίπηεη θάζε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε 

γηα ηελ Οπθξαλία εάλ δελ έρνπλ 

εθαξκνζηεί νη πξναλαθεξζείζεο 

κεηαξξπζκίζεηο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη 

ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο 

Γξάζεο λα ζπλδέζνπλ νπνηαδήπνηε 

πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο ηεο 

Οπθξαλίαο κε ηνλ ζηφρν ηεο δηαζθάιηζεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, θαζψο θαη ησλ 

ειεπζεξηψλ ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηεο 

έθθξαζεο· 

Or. en 
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Τροπολογία  8 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο ζύλδεζεο θαη ηηο δώλεο ζθαηξηθώλ θαη ζε βάζνο ειεύζεξσλ 

ζπλαιιαγώλ κε ηε Γεσξγία, ηε Μνιδαβία θαη ηελ Οπθξαλία 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 8 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  8α. θαηαδηθάδεη ηε δηεχξπλζε ηνπ ΝΑΣΟ 

θαη ην γεγνλφο φηη, εμαηηίαο ηεο 

δηεχξπλζεο απηήο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο ηεο ΔΔ, έρεη 

δεκηνπξγεζεί έλα λέν ζηδεξνχλ 

παξαπέηαζκα ζηα ζχλνξα κε ηε Ρσζία· 

πξνεηδνπνηεί φηη ε απνηπρία επαλέλαξμεο 

ελφο δηαιφγνπ κε ηε Ρσζία κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε απνηειεζκάησλ κπνξεί λα έρεη 

επηθίλδπλεο ζπλέπεηεο γηα ηελ εηξήλε θαη 

ηελ αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ 

θφζκν· 

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Τξνπ. 9 

Τροπολογία  9 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο ζύλδεζεο θαη ηηο δώλεο ζθαηξηθώλ θαη ζε βάζνο ειεύζεξσλ 

ζπλαιιαγώλ κε ηε Γεσξγία, ηε Μνιδαβία θαη ηελ Οπθξαλία 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 8 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  8β. θαιεί ηελ ΔΔ λα ζέζεη ηέξκα ζηελ 

πνιηηηθή επηβνιήο θπξψζεσλ ζηε Ρσζία, 

ε νπνία νδήγεζε ζε εκπνξηθφ πφιεκν θαη 

θπξίσο απνδείρζεθε αλαπνηειεζκαηηθή 

θαη αληηπαξαγσγηθή απφ πνιηηηθή άπνςε· 

Or. en 

 

 


