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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 
 

  

 
 
 

Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

Ουκρανία 

 

1. Υπενθυµίζοντας τις δηλώσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για την Ουκρανία 

στις 6 Μαρτίου και στις 27 Μαΐου, τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 

21 Μαρτίου και τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 23 Ιουνίου, 

το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την υποστήριξή του στο ειρηνευτικό σχέδιο που 

ανακοινώθηκε την περασµένη εβδοµάδα από τον Πρόεδρο Ποροσένκο. Σηµειώνει τη δήλωση 

του Ρώσου Προέδρου για κατ’ αρχήν στήριξη του ειρηνευτικού σχεδίου και την απόφαση του 

Συµβουλίου της Ρωσικής Οµοσπονδίας να ανακαλέσει την άδεια χρήσης ρωσικών δυνάµεων 

για στρατιωτική επέµβαση στην Ουκρανία.  

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη λύπη του γιατί η κατάπαυση του πυρός, µολονότι 

τηρείται από τις ουκρανικές αρχές, δεν οδήγησε στην πλήρη παύση των στρατιωτικών 

εχθροπραξιών. Ως εκ τούτου, καλεί όλα τα µέρη να αναλάβουν ειλικρινή δέσµευση για την 

εφαρµογή του ειρηνευτικού σχεδίου και την οριστική παύση των στρατιωτικών 

δραστηριοτήτων. Καλεί τη Ρωσική Οµοσπονδία να χρησιµοποιήσει δυναµικά την επιρροή 

της επί των παράνοµα οπλισµένων οµάδων και να σταµατήσει τη διασυνοριακή διοχέτευση 

όπλων και µαχητών, προκειµένου να επιτευχθούν ταχέα και απτά αποτελέσµατα όσον αφορά 

την αποκλιµάκωση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει την παρακολούθηση της 

εφαρµογής του ειρηνευτικού σχεδίου από τον ΟΑΣΕ καθώς και τον ρόλο του στη στήριξη της 

κατάπαυσης του πυρός και την εγκαθίδρυση αποτελεσµατικών συνοριακών ελέγχων. 
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3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσµευσή του να στηρίξει τη διαδικασία 

οικονοµικής σταθεροποίησης στην Ουκρανία και χαιρετίζει τις δύο πρόσφατες σηµαντικές 

εκταµιεύσεις από την Επιτροπή, συνολικού ύψους 750 εκατοµµυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της 

σύµβασης ανάπτυξης του κρατικού µηχανισµού και της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής 

συνδροµής. Σε αυτή τη συνάρτηση, το Συµβούλιο προσβλέπει στην υψηλού επιπέδου σύνοδο 

συντονισµού των χρηµατοδοτών για την Ουκρανία, η οποία θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες 

στις 8 Ιουλίου. 

4. Στη συνέχεια των συµπερασµάτων που εξέδωσε τον Μάρτιο και της απόφασης να µην 

αναγνωρίσει την παράνοµη προσάρτηση της Κριµαίας και της Σεβαστούπολης, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες που ανέλαβε η Επιτροπή, 

µε σκοπό να υλοποιήσει αυτήν την πολιτική καθώς και για την απόφαση να απαγορευθούν οι 

εισαγωγές προϊόντων από την Κριµαία και τη Σεβαστούπολη, εάν δεν συνοδεύονται από 

ουκρανικό πιστοποιητικό. 

5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η Επιτροπή, η ΕΥΕ∆ και τα κράτη µέλη έχουν ήδη 

δροµολογήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για τη λήψη στοχευµένων µέτρων, όπως ζήτησε 

το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου, ούτως ώστε να µπορέσουν να ληφθούν χωρίς 

καθυστέρηση περαιτέρω µέτρα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει σχετικά ότι θα έχουν 

ληφθεί τα ακόλουθα µέτρα έως την ∆ευτέρα 30 Ιουνίου : 

• συµφωνία για την εφαρµογή µηχανισµού ελέγχου, τον οποίο θα επιτηρεί ο ΟΑΣΕ, για 

την κατάπαυση του πυρός και για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των συνόρων· 

• επιστροφή στις ουκρανικές αρχές των τριών συνοριακών σηµείων ελέγχου (Izvarino, 

Dolzhanskiy, Krasnopartizansk)· 

• απελευθέρωση των οµήρων περιλαµβανοµένων όλων των παρατηρητών του ΟΑΣΕ· 

• έναρξη ουσιαστικών διαπραγµατεύσεων για την εφαρµογή του ειρηνευτικού σχεδίου του 

Προέδρου Ποροσένκο. 

 

Το Συµβούλιο θα αξιολογήσει επίσης την κατάσταση και, εφόσον απαιτηθεί, θα εκδώσει 

τις απαραίτητες αποφάσεις. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη δέσµευσή του να συγκληθεί 

εκ νέου ανά πάσα στιγµή για τη λήψη περαιτέρω σηµαντικών περιοριστικών µέτρων. 

 

____________________ 


