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Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 που περιέχει τις 

συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την 

ΕΥΕΔ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2011/2132(INI)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998 

και πρόκειται να αντικατασταθεί από τη Συμφωνία Σύνδεσης1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων 

σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης 

(ΕΜΓΕΣ)2, και το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα 2011-2013 για την Ουκρανία, 

– έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας 

για τη Συμφωνία Σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων για μια 

σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Ουκρανία της 22ας 

Ιανουαρίου 2007 στα οποία ενέκρινε οδηγίες διαπραγμάτευσης, 

– έχοντας υπόψη ότι η Ουκρανία είναι από το Μάρτιο του 2008 μέλος του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του σχετικά με την καταδίκη της πρώην 

Πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Γιούλια Τιμοσένκο, στις 11 Οκτωβρίου 2011, 

– έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της διάσκεψης κορυφής της ανατολικής εταιρικής 

σχέσης στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009, 

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα πρόσφατων διασκέψεων κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας, 

συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης από τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας του 

2008 στο Παρίσι της Ουκρανίας ως ευρωπαϊκής χώρας που συμμερίζεται κοινή ιστορία 

και κοινές αξίες με τις χώρες της ΕΕ, καθώς και τα συμπεράσματα της διάσκεψης 

κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας που διεξήχθη στο Κίεβο στις 4 Δεκεμβρίου 2009, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ουκρανία, και ιδίως τα 

ψηφίσματα της 25ης Φεβρουαρίου 20103, της 25ης Νοεμβρίου 20104, της 9ης Ιουνίου 
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20111 και της 27ης Οκτωβρίου 20112, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την 

ανατολική εταιρική σχέση που εγκρίθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2010, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης ΕΕ-Ουκρανίας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων 

διαβατηρίου που εγκρίθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2010, 

– έχοντας υπόψη την προσχώρηση της Ουκρανίας στη Συνθήκη για την ενεργειακή 

κοινότητα την 1η Φεβρουαρίου 2011, 

– έχοντας υπόψη την ατζέντα σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, η οποία αντικαθιστά το σχέδιο 

δράσης και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας τον Ιούνιο του 

2009, καθώς και τον κατάλογο προτεραιοτήτων της ατζέντας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

για το 2011 και 2012, 

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 25ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Μια νέα απάντηση 

σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303), καθώς και τα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας που ενέκρινε το Συμβούλιο 

Εξωτερικών Υποθέσεων στις 20 Ιουνίου 2011, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής για την Ουκρανία που εγκρίθηκε στις 

25 Μαΐου 2011 (SEC(2011)0646), 

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 90 παράγραφος 5 και το άρθρο 48 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0387/2011), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία προαγγέλλει 

μια νέα γενεά συμφωνιών σύνδεσης βάσει του άρθρου 217 της ΣΛΕΕ και συνεπάγεται 

άνευ προηγουμένου ολοκλήρωση μεταξύ της ΕΕ και μιας τρίτης χώρας· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι με τη συμφωνία αυτή η Ουκρανία δεσμεύεται να εφαρμόσει μεγάλο μέρος του 

κοινοτικού κεκτημένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία 

συγκαταλέγονται στις πλέον προηγμένες της Ανατολικής Γειτονίας και συνεπώς 

χρησιμεύουν ως παράδειγμα για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) γενικά· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα με στρατηγική σημασία για την ΕΕ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του μεγέθους, των πόρων, του πληθυσμού και της 

γεωγραφικής θέσης της, η Ουκρανία κατέχει εξέχουσα θέση στην Ευρώπη, καθιστώντας 

την βασικό περιφερειακό παράγοντα που ασκεί σημαντική επιρροή όσον αφορά την 

ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της ηπείρου, και ότι θα πρέπει, 

κατά συνέπεια, να αναλάβει την πολιτική ευθύνη που της αντιστοιχεί· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία είναι ευρωπαϊκή χώρα και, σύμφωνα με το άρθρο 49 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δύναται να υποβάλει αίτηση προσχώρησης 

στην ΕΕ, όπως κάθε ευρωπαϊκή χώρα, εφόσον σέβεται τις αρχές της δημοκρατίας, τα 
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ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και 

το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-

Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης μιας σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων 

συναλλαγών, θα αποτελέσει σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής προοπτικής της 

Ουκρανίας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει ένθερμα την ύπαρξη μιας σταθερής και 

δημοκρατικής Ουκρανίας που σέβεται τις αρχές της κοινωνικής και χωρίς αποκλεισμούς 

οικονομίας της αγοράς, το κράτος δικαίου (συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου 

δικαστικού συστήματος) τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των μειονοτήτων 

και η οποία εγγυάται τα θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες 

της Ουκρανίας για την οικοδόμηση εσωτερικής πολιτικής σταθερότητας, τη δημιουργία 

περιβάλλοντος που θα χαρακτηρίζεται από ισχυρό πολιτικό πλουραλισμό, δημοκρατικές 

ελευθερίες και σεβασμό του κράτους δικαίου και την επιτάχυνση εσωτερικών 

μεταρρυθμίσεων, επιταχύνουν και διευκολύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής προοπτικής της Ουκρανίας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταδίκη στις 11 Οκτωβρίου 2011 της πρώην πρωθυπουργού 

της Ουκρανίας, Γιούλια Τιμοσένκο σε επταετή φυλάκιση και οι δίκες άλλων υπουργών 

έχουν προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στην ΕΕ και σε μεγάλο βαθμό θεωρούνται είτε ως 

πράξεις εκδίκησης είτε ως μέρος μιας προσπάθειας για καταδίκη και φυλάκιση μελών της 

αντιπολίτευσης προκειμένου να τους αποτρέψουν από το να θέσουν υποψηφιότητα και να 

κάνουν προεκλογική εκστρατεία στις βουλευτικές εκλογές του επόμενου χρόνου ή στις 

προεδρικές εκλογές του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος που εφαρμόστηκε 

επιλεκτικά σε βάρος της Τιμοσένκο ανάγεται στα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης και 

προβλέπει την ποινική δίωξη για πολιτικές αποφάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 

364 και 365 του νόμου αυτού, που εξετάζεται επί του παρόντος από τη Verkovna Rada, 

δεν συμμορφώνονται προς τα πρότυπα της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πρόσφατες ανησυχίες σχετικά με την ελευθερία των 

μέσων ενημέρωσης, την ελευθερία της κοινωνίας των πολιτών, τη διεξαγωγή εκλογών 

και το κράτος δικαίου στην Ουκρανία· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική και κρατική ηγεσία της Ουκρανίας έχει 

επανειλημμένα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τη 

μακροπρόθεσμη φιλοδοξία της να μπορέσει η Ουκρανία να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ 

και θεωρεί ότι η συμφωνία σύνδεσης αποτελεί βασικό μέσο επίτευξης αυτού του στόχου· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το στόχο αυτό εξακολουθούν να υποστηρίζουν όλοι οι 

παράγοντες της ουκρανικής πολιτικής σκηνής καθώς και η κοινωνία των πολιτών και η 

κοινή γνώμη της Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ της Ουκρανίας και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μεταξύ της 

Ουκρανίας και των κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ συνιστά αξιέπαινο 

παράδειγμα συνεργασίας διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων προκειμένου να προωθηθεί 

η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, και πρέπει να συνεχιστεί· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναδείξει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία σε κεντρική πτυχή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία έχει συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία και στο 

έργο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών που 

αποτελεί την κοινοβουλευτική διάσταση της ανατολικής εταιρικής σχέσης και 



πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 

κοινοβουλίων των ανατολικών γειτόνων της ΕΕ· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας πρέπει να βασίζεται σε 

μια πολιτική συστηματικών και αμετάκλητων μεταρρυθμίσεων σε διάφορους 

σημαντικούς θεσμικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιούνται σημαντικές μεταρρυθμίσεις, 

ενώ άλλες χρειάζεται να δρομολογηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο που 

παρέχεται από τη συμφωνία σύνδεσης θα παράσχει στην Ουκρανία ένα ζωτικής 

σημασίας εργαλείο εκσυγχρονισμού και έναν οδικό χάρτη για την πορεία των 

εσωτερικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και ένα εργαλείο για εθνική συμφιλίωση, που θα 

βοηθήσει τη χώρα να ξεπεράσει τις πρόσφατες αρνητικές τάσεις, να γεφυρώσει τα 

υπάρχοντα ρήγματα στην ουκρανική κοινωνία και να την ενώσει στο στόχο της όσον 

αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της, με βάση τις αξίες της δημοκρατίας, του κράτους 

δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία πρέπει να επαινεθεί για τις υγιείς οικονομικές 

επιδόσεις της, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, του 

περιορισμού των δαπανών και τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, οι 

οποίες συνέβαλαν σε καλύτερη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της από το 

εξωτερικό και σε αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης θα έχει θετική επίπτωση επί του 

επιχειρηματικού κλίματος στην Ουκρανία, δεδομένου ότι προσφέρει στους 

επιχειρηματικούς παράγοντες της ΕΕ και της Ουκρανίας κοινούς κανόνες και πρότυπα, 

αυξάνοντας έτσι την προβλεψιμότητα και χρηματοπιστωτική ασφάλεια των επενδύσεων 

στην Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης βασίζεται στη 

συμμόρφωση προς τις διεθνείς προδιαγραφές για την φορολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η θετική αυτή επίπτωση θα ενισχυθεί περαιτέρω από την πλήρη και αποτελεσματική 

εφαρμογή της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία ασκεί έντονες πιέσεις επί της Ουκρανίας 

για να μην θεσπίσει σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την ΕΕ, 

αλλά να συμμετάσχει αντιθέτως σε τελωνειακή ένωση με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και 

το Καζακστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι άνευ προηγουμένου στην ιστορία των 

σχέσεων της ΕΕ με εξωτερικούς εταίρους και ότι αυτές είναι χώρες εκτός ΠΟΕ που 

εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική εξαγωγική αγορά για τα προϊόντα της 

Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων 

συναλλαγών αποτελεί εργαλείο εκσυγχρονισμού και ότι η θέσπισή της προσφέρει στην 

Ουκρανία οικονομικά οφέλη, που θα καταστούν πιο ορατά με την πάροδο του χρόνου· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία εόρτασε πρόσφατα την 20ή επέτειο της 

ανεξαρτησίας της· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια νέα γενεά μορφωμένων 

Ουκρανών που δεν γνώρισαν τη σοβιετική εποχή, έχουν έντονες φιλοευρωπαϊκές 

φιλοδοξίες και θα εξασφαλίσουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία, ιδίως στον 

τομέα των πολιτικών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, διαφέρει από το πνεύμα της 

υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας· 

1. απευθύνει, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία 



σύνδεσης, τις κάτωθι συστάσεις στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ : 

α) να λάβουν υπόψη ότι η ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ/Ουκρανίας και η προσφορά στην 

Ουκρανία μιας ευρωπαϊκής προοπτικής είναι πολύ σημαντικά και προς το 

συμφέρον αμφοτέρων των πλευρών· να αναγνωρίσουν τις επιδιώξεις της 

Ουκρανίας δυνάμει του άρθρου 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό 

τον όρο να πληρωθούν όλα τα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων του σεβασμού των 

δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 

και του κράτους δικαίου· 

β) να πραγματοποιήσουν την πρόοδο που απαιτείται προς επίτευξη της ταχείας 

μονογράφησης μιας συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας κατά προτίμηση έως το 

τέλος του 2011, εάν είναι δυνατόν· να εξασφαλίσουν συγχρόνως, σύμφωνα με τα 

αιτήματα του Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2011, ότι αυτή 

η σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 

συμβαδίζει με εκ μέρους της Ουκρανίας δεσμεύσεις για την εφαρμογή των 

αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· 

γ) να προγραμματίσουν εκ νέου την άρτι αναβληθείσα συνάντηση με τον Πρόεδρο 

Γιανούκοβιτς, πριν από τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας που πρόκειται να 

διεξαχθεί το Δεκέμβριο του 2011, δεδομένου ότι η συνάντηση αυτή αποτελεί 

σημαντική ευκαιρία για να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ανησυχίες που αφορούν 

την Κυβέρνηση της Ουκρανίας και να αποκατασταθεί ο εποικοδομητικός διάλογος 

που μπορεί να οδηγήσει στη μονογράφηση της συμφωνίας σύνδεσης, εφόσον 

υπάρξει σημαντική πρόοδος επί των τεχνικών και ουσιωδών πολιτικών εμποδίων 

που παραμένουν· 

δ) να επιδιώξουν την υπογραφή της συμφωνίας από το Συμβούλιο κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2012 και να θέσουν όλα τα σχετικά με τη διαδικασία επικύρωσης 

έγγραφα στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 

κοινοβουλίων το αργότερο μέχρι το τέλος του 2012, εφόσον έχουν ικανοποιηθεί η 

έκκληση για το σεβασμό του κράτους δικαίου και τα λοιπά αιτήματα που 

διατυπώνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 

2011· 

ε) να προσφέρουν στην Ουκρανία επαρκή οικονομική, τεχνική και νομική βοήθεια 

κατά τη διάρκεια αφενός της προπαρασκευαστικής περιόδου και αφετέρου κατά 

την εφαρμογή της συμφωνίας και να ενισχύσουν το διοικητικό της δυναμικό 

ενισχύοντας κάθε μορφή διαθέσιμης βοήθειας στον τομέα αυτό· προς τούτο, να 

εκμεταλλευτούν καλύτερα το εκτεταμένο πρόγραμμα θεσμικής ανάπτυξης και να 

εξετάσουν τη δυνατότητα δημιουργίας συμβουλευτικής ομάδας υψηλού επιπέδου 

που θα συνδράμει την Ουκρανία στις προσπάθειές της να ευθυγραμμιστεί με την 

ενωσιακή νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προϋπόθεση για κάθε ενίσχυση 

πρέπει να είναι η αξιολόγηση των προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεων για την 

ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Ουκρανίας, όπως δημοσιεύεται σε ετήσιες 

εκθέσεις που πρέπει να καταρτίζονται από την ΕΕ και από ουκρανούς 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες· 

στ) να θεσπίσουν πρόγραμμα αμοιβαίων ανταλλαγών δημοσίων και δικαστικών 

υπαλλήλων προκειμένου να διευκολύνουν την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης, 



και ιδίως της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών· 

ζ) να βοηθήσουν τις ουκρανικές αρχές να ενημερώσουν το λαό της Ουκρανίας 

σχετικά με τα οφέλη της συμφωνίας σύνδεσης, ούτως ώστε να αυξηθεί η 

υποστήριξη της μεταρρυθμιστικής ατζέντας· να γνωστοποιήσουν το συντομότερο 

δυνατόν το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πολίτες· 

η) να ανοίξουν το συντομότερο δυνατόν γραφείο πληροφοριών της ΕΕ στην 

Ουκρανία, το οποίο θα εργάζεται τόσο για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της 

Ουκρανίας έναντι της λειτουργίας της ΕΕ και των πολιτικών και αξιών της, όσο και 

για τη διευκόλυνση της ευρύτερης συμμετοχής σε προγράμματα της ΕΕ· 

Θεσμικές πτυχές / Πολιτικός διάλογος 

θ) να αναπτύξουν σαφή μέτρα διασφάλισης και έναν ενδεχόμενο μηχανισμό 

προσωρινής αναστολής ολόκληρης της συμφωνίας σύνδεσης σε περίπτωση που 

παραβλεφθούν ή παραβιαστούν σκόπιμα σημαντικές και θεμελιώδεις αρχές της· 

ι) να παροτρύνουν τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση της Ουκρανίας να 

ευθυγραμμίσουν την πολιτική, νομική και διοικητική κατάσταση της χώρας με ό,τι 

συμφωνήθηκε στην ατζέντα σύνδεσης και να προωθήσουν τη χρηστή 

διακυβέρνηση και τον σεβασμό του κράτους δικαίου ως θεμελιώδεις αρχές στο 

πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας· να εξασφαλίσει ότι η 

Γιούλια Τιμοσένκο και άλλοι ηγέτες της αντιπολίτευσης μπορούν να ασκούν το 

δικαίωμά τους για πλήρη συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία τόσο σήμερα όσο 

και στο πλαίσιο των επερχόμενων εκλογών στην Ουκρανία· 

ια) να ενισχύσουν το υπάρχον πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας 

για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·  

ιβ) να βοηθήσουν την Ουκρανία στη διαδικασία επίτευξης πλήρους μεταρρύθμισης του 

δικαστικού συστήματος σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ έτσι ώστε να αποφεύγεται 

η επιλεκτική χρήση της δικαιοσύνης και να υπάρχουν εγγυήσεις για μια 

ανεξάρτητη, δίκαιη, αμερόληπτη και διαφανή νομική διαδικασία που θα 

εξασφαλίζει ότι οι νομικές διαδικασίες, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για 

πολιτικούς σκοπούς και διεξάγονται σε απόλυτη συμφωνία με το κράτος δικαίου· 

για το σκοπό αυτό να συστήσουν έναν κοινό μηχανισμό με εμπειρογνώμονες της 

Ουκρανίας και της ΕΕ με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Επιτροπής της Βενετίας· 

να θεσπίσουν περαιτέρω προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγών στον τομέα της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων καθώς και στον τομέα της ασφάλειας 

με σκοπό την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ σε σχέση με το κράτος 

δικαίου· 

ιγ) να συνδράμουν τις ουκρανικές αρχές στη διαδικασία μεταρρύθμισης του 

Συντάγματος και του εκλογικού νόμου της χώρας σύμφωνα με όσα είχε προτείνει η 

Επιτροπή της Βενετίας και το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου του ΟΑΣΕ· να εξασφαλίσουν την πρόσφορη, χωρίς αποκλεισμούς 

και πλήρη εφαρμογή αυτών των συστάσεων με τη συμμετοχή τόσο των κομμάτων 

της αντιπολίτευσης όσο και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να 

προληφθούν οι ανεπάρκειες που προέκυψαν σε προηγούμενες εκλογικές 

εκστρατείες· να τονίσουν εν προκειμένω τη σπουδαιότητα της ελευθερίας των 



μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας της κοινωνίας των πολιτών και να 

εξασφαλίσουν ότι οι ουκρανικές αρχές θα αποφύγουν οιαδήποτε προσπάθεια 

ελέγχου, είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο, του περιεχομένου της 

ειδησεογραφίας των εθνικών μέσων ενημέρωσης· 

ιδ) να περιλάβουν στη συμφωνία σύνδεσης έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό μεταξύ του 

Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η τακτική παροχή πλήρους πληροφόρησης 

σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης της συμφωνίας, και ειδικότερα στην επίτευξη 

των στόχων της· ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

– πληροφορίες σχετικά με τη δράση που αναλαμβάνει και τις θέσεις που 

υιοθετεί η ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας· 

– εκθέσεις προόδου της ΕΥΕΔ, οι οποίες θα εκθέτουν τα αποτελέσματα των 

ενεργειών της ΕΕ και της Ουκρανίας, επισημαίνοντας την κατάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη 

χώρα· 

ιε) να τονίσουν τη σημασία της εφαρμογής όλων των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να επιστήσουν την προσοχή των 

ουκρανικών αρχών στον υψηλό αριθμό υποθέσεων κατά της Ουκρανίας που 

εκκρεμούν σε αυτό το δικαστήριο· 

ιστ) να υποστηρίξουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να εξασφαλίσουν ότι οι 

ουκρανικές αρχές δίδουν υψηλή προτεραιότητα στην ανάπτυξη πολιτικής κατά της 

διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης κατάλληλης νομοθεσίας σχετικά 

με τη σύγκρουση συμφερόντων· 

ιζ) να εξασφαλίσουν ότι οι ουκρανικές αρχές θα θέσουν τα αρχεία των πρώην 

κομμουνιστικών μυστικών υπηρεσιών στη διάθεση του κοινού, αφού αυτό είναι 

αναγκαίο για την επιτυχία της εθνικής συμφιλίωσης, ειδικότερα όσον αφορά τις 

ωμότητες που διαπράχθηκαν στη διάρκεια του 20ού αιώνα· 

ιη) να τονίσουν πόσο σημαντική είναι για τη διαδικασία συνταγματικών 

μεταρρυθμίσεων η επικύρωση από την Ουκρανία του Καταστατικού της Ρώμης του 

Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου· 

ιθ) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιταχυνθεί ο διάλογος μεταξύ της 

ΕΕ και των διαφόρων πολιτικών κομμάτων της Ουκρανίας και να ενθαρρύνουν στο 

εσωτερικό της Ουκρανίας το διακομματικό διάλογο και τον διάλογο με 

εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των 

εθνικών μειονοτήτων· 

κ) να εξασφαλίσουν ότι η ενδιάμεση συμφωνία περιέχει διατάξεις για τη συνεργασία 

μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών των συμβαλλόμενων μερών, προκειμένου να 

έχουν τη δυνατότητα να ασκούν τα δικαιώματά τους και να αποτελέσουν 

παράγοντες άσκησης επιρροής στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης· 

κα) να συμπεριλάβουν τυπικές ρήτρες επιβολής προϋποθέσεων σχετικά με την 



προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντικατοπτρίζουν 

τα ύψιστα διεθνή και ενωσιακά πρότυπα, αξιοποιώντας πλήρως το πλαίσιο του 

ΟΑΣΕ, και να ενθαρρύνουν τις ουκρανικές αρχές να προωθήσουν τα δικαιώματα 

των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, σύμφωνα με τη σύμβαση πλαίσιο 

του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· 

Οικονομική και τομεακή συνεργασία 

κβ) να ενισχύσουν, ως μέρος της συμφωνίας, τη συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και 

της ΕΕ στον ενεργειακό τομέα· να προσπαθήσουν να συνάψουν περαιτέρω 

συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας με στόχο την εξασφάλιση του 

ενεργειακού εφοδιασμού και των δύο μερών, συμπεριλαμβανομένου αξιόπιστου 

και διαφοροποιημένου συστήματος διαμετακόμισης πετρελαίου και φυσικού αερίου 

καθώς και κοινό μηχανισμό αντιμετώπισης σε περίπτωση διαταραχών ή διακοπών 

της παράδοσης πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσική Ομοσπονδία· 

κγ) να παράσχουν την αναγκαία τεχνική βοήθεια στον ενεργειακό τομέα, προκειμένου 

να βοηθηθεί η Ουκρανία ουσιαστικά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό του 

ηλεκτρικού δικτύου της και της ενεργειακής απόδοσής της, και να εξασφαλίσουν 

ότι οι ουκρανικές αρχές συμμορφώνονται πλήρως με τους στόχους που έχουν τεθεί 

στο πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης για την περίοδο 2010-2015 και συνεχίζουν 

να εφαρμόζουν καινοτόμους και περιβαλλοντικά συνειδητές λύσεις προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν οι ενεργειακές ανάγκες τους· να βοηθήσουν συγχρόνως τις 

ουκρανικές αρχές στις διαπραγματεύσεις των όρων που διέπουν την παράδοση 

φυσικού αερίου από τη Ρωσία, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το εμπόριο 

φυσικού αερίου της Ουκρανίας με τη Ρωσία συνάδει με τα εμπορικά πρότυπα και 

τις τιμές της ΕΕ· 

κδ) να σημειώσουν ότι, αν και η ελευθέρωση των υπηρεσιών και των επενδύσεων στον 

ενεργειακό τομέα θα ωφελούσαν την ΕΕ, η ανάληψη υποχρεώσεων όσον αφορά 

συγκεκριμένες ενεργειακές υπηρεσίες ενέχει κινδύνους, δεδομένου ότι οι ισχυροί 

ενεργειακοί παράγοντες που ελέγχουν τις ουκρανικές εταιρείες θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών για να επικρατήσουν στα δίκτυα 

μεταφοράς στην ΕΕ· 

κε) να ζητήσουν ανάληψη δράσης για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ 

και της Ουκρανίας, μέσω της θέσπισης διμερών μηχανισμών με σκοπό την έγκαιρη 

προειδοποίηση και την αποφυγή διακοπών του εφοδιασμού ενέργειας και των 

σχετικών πρώτων υλών· 

κστ) να εξασφαλίσουν την αποδοχή των γεωγραφικών δεικτών και των ευρωπαϊκών 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας· 

κζ) να τονίσουν πόσο σημαντικό είναι για την ΕΕ να εξασφαλίσει η Ουκρανία την ορθή 

διάθεση των τοξικών και ραδιενεργών αποβλήτων στην επικράτειά της, 

προστατεύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ασφάλεια των τροφίμων· 

κη) να επιταχύνουν τη συνεργασία στον τομέα των ανταλλαγών νέων και φοιτητών και 

όσον αφορά την ανάπτυξη προγραμμάτων υποτροφιών, επιτρέποντας κατ’ αυτό τον 

τρόπο στους Ουκρανούς να γνωρίσουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και το 



αντίστροφο· 

κθ) να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία σύνδεσης απεικονίζει τα ύψιστα περιβαλλοντικά 

πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη στρατηγική για την περιοχή του 

Δούναβη· να εξετάσουν περαιτέρω τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας 

στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου και της ενεργού συμμετοχής της Ουκρανίας 

στις πολιτικές της ΕΕ για αυτή την περιοχή, ως μέρος μιας μελλοντικής 

στρατηγικής της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο· 

λ) να αναπτύξουν ειδικά μέσα (όπως μια πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών) για 

να βοηθήσουν την ουκρανική κοινωνία των πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τον 

ζωτικό της ρόλο στη διαδικασία εκδημοκρατισμού, για παράδειγμα στην ενίσχυση 

της ευαισθητοποίησης και στην αύξηση της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής· 

λα) να εξασφαλίσουν ότι η συνεργασία όσον αφορά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης 

στον τομέα της υγείας θα αντιμετωπίζει τις ανάγκες των ασθενών με ανίατες 

ασθένειες, μεταξύ άλλων με την παροχή τεχνικής συνδρομής για τη μεταρρύθμιση 

των σχετικών πολιτικών υγείας και φαρμάκων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και 

τις βέλτιστες πρακτικές· 

Εμπορικά ζητήματα 

λβ) να αναγνωρίσουν τις σημαντικές προσπάθειες που έχει καταβάλει η κυβέρνηση της 

Ουκρανίας για να μειώσει τα εμπόδια σε όλους τους τομείς και προσαρμόζοντας τις 

γεωγραφικές ενδείξεις, και σε σχέση με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά 

μέτρα, τον ανταγωνισμό και τους τεχνητούς φραγμούς στο εμπόριο αλλά και τις 

πολύ περιορισμένες επιτυχίες κατά την πορεία των διαπραγματεύσεων της εκτενούς 

και ολοκληρωμένης ζώνης ελευθέρων συναλλαγών σε τομείς όπως οι επενδύσεις, 

οι υπηρεσίες, η γεωργία, η ενέργεια και οι εξαγωγικοί φραγμοί· 

λγ) να καλέσουν την Ουκρανία να μην εφαρμόσει εξαγωγικούς δασμούς ή οιουσδήποτε 

άλλους εξαγωγικούς περιορισμούς οι οποίοι θα αύξαναν την αστάθεια τιμών στις 

αγορές της ΕΕ· 

λδ) να εξασφαλίσουν ότι η ποσόστωση διατίμησης που ανοίχθηκε για τη ζάχαρη δεν θα 

οδηγήσει σε ακούσιο τριγωνικό εμπόριο και σε απάτη· 

λε) να τονίσουν ότι η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει κεφάλαιο για την καλή 

μεταχείριση των ζώων, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ισότιμο ανταγωνισμό 

μεταξύ ευρωπαίων και ουκρανών γεωργών· 

λστ) να σημειώσουν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας 

που ορίζονται στο Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα 2011-2013· συνιστά, ως εκ 

τούτου, την ενσωμάτωση ενός κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη στη συμφωνία 

ελεύθερων συναλλαγών· 

λζ) να τονίσουν ότι το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 

μία διάταξη που θα αφορά τη δέσμευση της Ουκρανίας να σεβαστεί τις 

κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες και την τριμερή 

δήλωση της ΔΟΕ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική· 



λη) να προετοιμασθούν για την υλοποίηση από κοινού με την Ουκρανία, έτσι ώστε να 

εξασφαλισθεί ότι οι δεσμεύσεις για τις οποίες δεν υφίστανται προϋποθέσεις και δεν 

θα έχουν άμεσες επιπτώσεις, ιδίως στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων, 

θα καταστούν πραγματικότητα και θα παραγάγουν σημαντικά αποτελέσματα 

μακροπρόθεσμα· να ζητήσουν η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών να οδηγήσει 

τελικά σε πλήρη κατάργηση των δασμών σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας 

χωρίς αρνητικές λίστες και ποσοστώσεις στις εισαγωγές και, κατά συνέπεια, να 

εξαλειφθούν με ουσιαστικό τρόπο αφενός οι εξαγωγικοί φόροι και αφετέρου οι 

περιορισμοί εξαγωγών και εισαγωγών· να παράσχουν στην Ουκρανία πιστώσεις 

προσαρμογής για την εποχή μετά την ελευθέρωση, όπως προβλέπεται στο εθνικό 

ενδεικτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας για την περίοδο 2011-

2013, και τεχνική βοήθεια για θέματα τελωνείων καθώς και για την προσαρμογή 

των γεωγραφικών ενδείξεων· 

λθ) να συνεχίσουν να ζητούν πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία 

οι οποίες θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της, κυρίως στους 

τομείς της ενέργειας και των μεταφορών· να υποστηρίξουν επειγόντως τις 

επιχειρήσεις, μέσω της ευκολότερης πρόσβασης στην πίστωση και την γη καθώς 

και απλούστερων και ταχύτερων διαδικασιών για τη συλλογή των φόρων και των 

δασμών, ιδίως μέσω της επίτευξης αισθητών βελτιώσεων όσον αφορά την 

επιστροφή του φόρου προστιθεμένης αξίας για τους εξαγωγείς, τον εκτελωνισμό 

και τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για τους εισαγωγείς (ιδίως όσον αφορά την 

διατίμηση, τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης και τα δείγματα προϊόντων για 

πιστοποίηση)· να ζητήσουν την άρση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς καθώς 

και την ενίσχυση του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών πρακτικών· να 

αναγνωρίσουν, ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων, 

τη μείωση του κόστους των συναλλαγών και τη θέσπιση αξιόπιστων διαδικασιών, 

ιδίως για τις ΜΜΕ· να ζητήσουν βελτίωση της νομοθεσίας στον τομέα της 

προστασίας των υλικών περιουσιακών στοιχείων και της πνευματικής ιδιοκτησίας 

και πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και 

αξιώσεων των επιχειρήσεων ενώπιον των δικαστηρίων· 

μ) να ζητήσουν ριζική βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στην Ουκρανία για τους 

ξένους επενδυτές και, ειδικότερα, ταχεία εξεύρεση λύσης για το εθνικό 

δημοσιονομικό χρέος που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις που ευθύνονται για 

καθυστερημένη επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ΦΠΑ καθώς και τη λήψη 

μέτρων για αποτροπή ανάλογων περιπτώσεων στο μέλλον· να καταστήσουν 

αποτελεσματικότερες τις τελωνειακές διαδικασίες (συγκεκριμένα, περιορίζοντας 

την κοινή πρακτική της εφαρμογής αδικαιολόγητης αύξησης της δασμολογητέας 

αξίας των προϊόντων που εισάγονται στην Ουκρανία)· 

μα) να προωθήσουν το επιχειρηματικό πνεύμα και την ανάπτυξη των ΜΜΕ μέσω της 

μακροοικονομικής συνεργασίας· 

μβ) να τονίσουν ότι η Ουκρανία δεν θα αποδυναμώσει την προστασία των εργασιακών 

προτύπων προκειμένου να προσελκύσει ξένες επενδύσεις· 

μγ) να ζητήσουν - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ - 

να ληφθεί απόφαση που να επιτρέπει την προσωρινή εφαρμογή των κανόνων της 

συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, η οποία αποτελεί θεμελιώδες τμήμα της 

Συμφωνίας Σύνδεσης, πριν την έναρξη ισχύος της· 



Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια 

μδ) να εργασθούν ενεργά στην κατεύθυνση της θέσπισης καθεστώτος μη θεωρήσεων 

διαβατηρίων μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ αντί να διατηρηθεί μια 

μακροπρόθεσμη προοπτική, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία πληροί τα τεχνικά 

κριτήρια που θεσπίζει το σχέδιο δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των 

θεωρήσεων διαβατηρίων· να θεσπίσουν τον ενδιάμεσο στόχο της κατάργησης των 

ισχυόντων τελών των θεωρήσεων διαβατηρίων· και να θεσπίσουν κατάλληλα 

μέτρα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτή η ειδική περίπτωση ως περίοδος δοκιμής για 

το καθεστώς μη θεωρήσεων διαβατηρίων· 

με) να ενθαρρύνουν την Ουκρανία να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στο πλαίσιο 

των συνομιλιών 5+2, συμβάλλοντας έτσι στην εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης στη 

διαμάχη της Υπερδνειστερίας· 

μστ) να ενισχύσουν τις πιθανότητες της Ουκρανίας ως βασικού εταίρου όσον αφορά τη 

διαχείριση του μεταναστευτικού ρεύματος και των συνόρων, και να προβλέψουν 

περαιτέρω κοινή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· 

μζ) να ζητήσουν κατεπειγόντως η συμφωνία σύνδεσης να συμπεριλαμβάνει διατάξεις 

για την καταπολέμηση της απάτης και του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται 

σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, σύμφωνα με τη στρατηγική εσωτερικής 

ασφάλειας της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο καταπολέμησης του 

παράνομου εμπορίου της σύμβασης πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας 

για τον έλεγχο του καπνού· 

μη) να επιταχύνουν τη συνεργασία στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

συνόρων, χρησιμοποιώντας τα υψηλότερα πρότυπα της ΕΕ και αναπτύσσοντας τις 

δυνατότητες με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του διασυνοριακού 

εγκλήματος, της παράνομης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και του 

παράνομου εμπορίου· 

μθ) να στηρίξουν τη σύγκλιση σχετικά με περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, την 

πρόληψη συγκρούσεων και τη διαχείριση κρίσεων, και να ενισχύσουν τον 

συντονισμό όσον αφορά την καταπολέμηση απειλών στον τομέα της ασφάλειας· 

ο 

ο ο 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τις συστάσεις 

του Κοινοβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ και, προς ενημέρωση, 

στις αρχές της Ουκρανίας. 

 


