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• Бюро Парламентської асамблеї «Євронест» (ПА «Євронест»)
наголошує на важливості дотримання норм і принципів міжнародного
права та суверенітету країн, і ми знову підтверджуємо нашу тверду
прихильність повазі до всіх цінностей, які лежать в основі Східного
партнерства, а саме до демократії та права обирати свої власні заходи
безпеки, включаючи договори про союз, — до всього, що необхідно
підтримувати та зміцнювати в інтересах громадян, яких ми
представляємо.
• Ми найрішучішим чином засуджуємо незаконне визнання Росією
окупованих територій Донецької та Луганської областей України як
незалежних, що є грубим порушенням міжнародного права,
територіальної цілісності України, а також Мінських угод.
• Ми підтримуємо швидке введення суворих економічних і
фінансових санкцій проти Російської Федерації, як було оголошено ЄС,
США та міжнародними партнерами. Ми закликаємо наші уряди в ЄС та
країнах Східного партнерства реагувати єдністю, твердістю й рішучістю
на знак солідарності з Україною.
• Наголошуємо, що нинішня загроза безпрецедентної військової
агресії проти України з боку Російської Федерації є загрозою не лише
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безпеці України, а також її демократичному та економічному розвитку,
заснованому на правилах міжнародному порядку, принципам та
механізмам безпеки та співробітництва в Європі. Також нагадуємо, що
російська анексія та незаконна окупація частини територій Грузії, а
також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Республіки
Молдова становлять серйозну загрозу для регіону та Європи в цілому.
• Тому ми висловлюємо готовність зміцнювати наше взаємне
співробітництво, щоб зробити внесок у дипломатичні зусилля
європейських лідерів щодо послаблення напруженості, а також
підвищення регіональної стабільності та процвітання шляхом діалогу та
співпраці.
• Ми висловлюємо свою солідарність з народом України, який уже
пережив вісім років війни у своїй країні, і підтримуємо зусилля України
у вирішенні військового конфлікту дипломатичними засобами, в той час
як Росія продовжує порушувати Мінські угоди та підриває
Нормандський формат. Ми продовжуємо підтримувати Міжнародну
Кримську платформу як формат консультацій та координації для
припинення окупації Криму.
• Ми вітаємо заяву щодо України, ухвалену лідерами фракцій
Європейського парламенту 16 лютого, яка закликає Україну, зокрема,
залишатися єдиною та непохитною у здійснені всебічних реформ
відповідно до зобов'язань, прийнятих у рамках Угоди про асоціацію з ЄС
та поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, оскільки ці
реформи підтримають амбіції України щодо більш тісної політичної та
економічної асоціації з ЄС. Ми закликаємо інститути ЄС підтримувати
надійну довгострокову перспективу вступу України та інших охочих
партнерів до ЄС у відповідності зі статтею 49 ДЄС, як для будь-якої
європейської держави, і працювати над прискоренням поступової
інтеграції до єдиного ринку ЄС на основі досягнень, як це передбачено
Угодою про асоціацію. У цьому контексті ми підкреслюємо, що
демократичні реформи з метою зміцнення верховенства права, а також
незалежності та підзвітності інститутів у країнах Східного партнерства
залишаються найефективнішим способом посилення їхньої стійкості
проти подальшої військової агресії та спроб дестабілізації з боку
Російської Федерації.
• Тому ми закликаємо уряди та парламенти країн Східного
партнерства, зокрема тих, які уклали амбітні Угоди про асоціацію,
залишатися єдиними та непохитними у своїх всебічних реформах у сфері
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демократії, верховенства права, а також в економічній та соціальній
сфері, відповідно до взятих зобов'язань.
• Ми закликаємо наші уряди, а також ЄС тісно співпрацювати з
метою зміцнення енергетичної незалежності, зокрема шляхом
підвищення взаємозв'язку енергетичної інфраструктури, підвищення
енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії.
• Ми підтримуємо зусилля України щодо демократичних реформ,
економічного процвітання та соціального прогресу і вважаємо, що ці
зусилля заслуговують на найсильнішу підтримку з боку ЄС, а також усіх
країн Східного партнерства. Тому ми закликаємо посилити політичну та
економічну співпрацю в рамках Східного партнерства, як у двосторонніх
відносинах між усіма країнами регіону, так і в багатосторонніх
інститутах цього Партнерства. Ми відзначаємо, що російська агресія вже
завдала значної шкоди Україні, і закликаємо ЄС терміново надати
необхідні обсяги макрофінансової допомоги для пом’якшення втрат
української економіки; ми підтримуємо тісні контакти з нашими
партнерами для пошуку нових шляхів додаткової підтримки для
забезпечення економічної та фінансової стабільності в Україні.
• Ми погоджуємося із заявою лідерів фракцій Європейського
парламенту щодо України, в якій рішуче відкидаються будь-які спроби
послабити або підірвати принципи та механізми безпеки та співпраці в
Європі і вітаємо єдність європейських та трансатлантичних сторін у
цьому відношенні.
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