Заява лідерів Європейського парламенту про Україну
Пресрелізи, 16.02.2022, 14:48
Конференція голів (у складі голови Європейського парламенту та голів фракцій) ухвалила
наступну заяву про ситуацію в Україні.
«Україна стоїть перед загрозою безпрецедентної військової агресії з боку Російської Федерації.
Це не лише загроза безпеці України та її народу. Це також загроза процвітаючому
демократичному й економічному розвитку України, міжнародному порядку, заснованому на
правилах, та безпеці Європи в цілому.
Ми, голови фракцій Європейського парламенту, засуджуємо нарощування російських збройних
сил навколо та на території України та загрозу військової агресії проти України. Таке військове
нарощування на кордоні України, у Республіці Білорусь, у незаконно анексованому Криму, у
Чорному морі, а також у невизнаних сепаратистських утвореннях у Донецьку та Луганську, є
прямою загрозою безпеці України. Погроза силою суперечить Статуту ООН та основоположним
принципам міжнародного права. Ми одностайні у нашій вимозі до Російської Федерації
покласти край військовій загрозі та спробам дестабілізації і негайно та повністю відвести
війська й військову техніку від кордонів України до місць їх постійної дислокації.
Ми непохитно підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в
межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми твердо переконані, що вибір будь-якої держави
щодо вступу до альянсів не повинен бути предметом схвалення третьою країною. Ми
підтримуємо дипломатичні зусилля європейських лідерів зменшити напругу та наполягаємо на
тому, щоб Росія розпочала негайну деескалацію. Ми однаково сповнені рішучості надати
надійну відповідь у разі, якщо Росія продовжить не дотримуватися міжнародних зобов'язань й
обов'язків та здійснить напад на Україну. Ми повторюємо наш заклик до Ради Європейського
Союзу бути готовою невідкладно застосувати жорсткі економічні та фінансові санкції проти
Російської Федерації у тісній співпраці з трансатлантичними партнерами й іншими
однодумцями. Такі санкції повинні передбачати відключення Росії від системи міжнародних
платежів SWIFT, індивідуальні санкції проти осіб, наближених до президента Росії, та їх сімей,
зокрема заморозку їх фінансових та матеріальних активів у ЄС та заборону на поїздки. Ми
повторюємо наш заклик негайно призупинити сертифікацію трубопроводу «Північний потік-2»
у разі нападу Росії на Україну.
Ми рішуче відкидаємо всі спроби послабити чи підірвати принципи і механізми безпеки та
співпраці в Європі та вітаємо єдність європейських і трансатлантичних організацій із цього
питання. Ці принципи та механізми спільно узгоджені у Гельсінському заключному акті 1975
року, підтверджені у Паризькій хартії для нової Європи у 1990 році та наразі втілюються
Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Тому ми беззастережно вітаємо та
підтримуємо зусилля діючого голови ОБСЄ щодо ініціювання змістовного та щирого діалогу з
питань європейської безпеки з метою відновлення прихильності принципам, зміцнення
інституцій та активізації механізмів безпеки в Європі відповідно до літери та духу Гельсінкі.
Ми висловлюємо свою непохитну солідарність з народом України. Понад 14 000 осіб уже
втратили життя у трагічному конфлікті на сході Україні, розпаленому Росією та який
підтримується так званими сепаратистами, що отримують допомогу від Росії. Ми рішуче
відкидаємо безперервні спроби Росії дестабілізувати Україну, включаючи можливе визнання
так званих Донецького та Луганського утворень, а також перешкоджання країні рухатися
вперед на шляху до демократії та процвітання.

Ми спільно підтримуємо зусилля України щодо впровадження демократичних реформ,
економічного процвітання та соціального прогресу. Ми вважаємо, що ці зусилля заслуговують
на найсильнішу підтримку. Тому ми закликаємо ЄС і держави-члени ЄС продовжувати
надавати політичну підтримку, економічну, макрофінансову та технічну допомогу там, де це
необхідно, у тому числі в сферах, пов'язаних з обороною та безпекою, а також розробити
довгострокову стратегію для підтримки зусиль України щодо посилення стійкості її
демократичних інститутів та економіки. Ми вітаємо те, що деякі країни посилили військову
підтримку України та забезпечили Україну необхідним оборонним озброєнням відповідно до
статті 51 Статуту ООН, яка передбачає індивідуальну та колективну самооборону. Ми також
закликаємо Україну залишатися єдиною та непохитною у проведенні комплексних реформ
відповідно до зобов’язань, прийнятих у рамках Угоди про асоціацію з ЄС і Поглибленої та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Ці реформи підкріплять амбіції України щодо більш тісної
політичної та економічної асоціації з ЄС. Ми закликаємо інститути ЄС та усі європейські
держави непохитно підтримувати надійну довгострокову перспективу вступу України до ЄС
відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз (ДЄС) та працювати над
прискоренням поступової інтеграції до внутрішнього ринку ЄС завдяки досягненням країни, як
це передбачено Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.
Тільки українці можуть вирішувати, яким шляхом їх країна має піти у майбутнє. Ми будемо
підтримувати їх демократичні права, основні свободи та права людини, а також вибір країною
європейського майбутнього на засадах свободи, демократії, миру та безпеки».

