ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОМІТЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНА — ЄС
Засідання від 24 березня 2022 року (у Брюсселі та Києві)
СПІЛЬНА ЗАЯВА

13-е позачергове засідання Парламентського комітету асоціації Україна — ЄС відбулося
24 березня 2022 року в Брюсселі та Києві під спільним головуванням Вадима Галайчука від
імені Верховної Ради України та Вітольда Ващиковського від імені Європейського
парламенту. Парламентський комітет асоціації Україна — ЄС, як і раніше, сповнений
рішучості продовжувати свою діяльність і проводити регулярні дискусії про відносини між
Україною та ЄС, про подальші парламентські заходи у зв'язку з офіційною заявкою України
на членство в ЄС, а також про підтримку України з боку ЄС у контексті поточної
загарбницької війни з боку Росії.
Члени Парламентського комітету асоціації Україна — ЄС ухвалили наступну заяву:

Ми, члени Парламентського комітету асоціації Україна — ЄС, найрішучіше засуджуємо
неспровоковану та невиправдану, безглузду та жорстоку військову агресію Російської
Федерації проти України. Це повномасштабне військове вторгнення є не лише грубим
порушенням міжнародного права та замахом на принципи й механізм співпраці та безпеки в
Європі та на заснований на правилах міжнародний порядок, але й порушенням основних
принципів людського співіснування й цивілізації.
Ми високо оцінюємо героїчну боротьбу українського народу та об’єднані зусилля проти
російського військового нападу на захист не лише своєї країни, а й наших спільних
європейських цінностей миру, парламентської демократії, плюралізму й основних свобод.
Ми закликаємо Російську Федерацію повернутися до виконання своїх обов'язків як постійного
члена Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та повною мірою поважати свої зобов'язання
за Статутом ООН, Гельсінським заключним актом, Паризькою хартією для нової Європи та
Будапештським меморандумом.
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Ми вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити всю військову діяльність на
території України, безумовно вивести всі військові сили та воєнізовані формування й
військову техніку, у тому числі підконтрольних їй сил, з міжнародно визнаної території
України та повною мірою поважати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність
України у її міжнародно визнаних кордонах.
Ми найрішучіше засуджуємо неодноразові невибіркові удари по цивільних об’єктах та
інфраструктурі, а також використання касетних боєприпасів і термобаричних ракет та всіх
інших заборонених видів зброї, призначених для заподіяння максимальної шкоди. Необхідно
припинити неодноразові порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені шляхом
перешкоджання доступу до їжі та ліків, а також удари по багатоквартирних будинках, дитячих
садках, школах, лікарнях, культових спорудах та бізнес-установах.
Ми схвалюємо надзвичайну солідарність та підтримку, надану українським біженцям у
Молдові та державах-членах ЄС, зокрема в таких сусідніх країнах як Польща, Угорщина,
Румунія та Словаччина, а також активацію Директиви про тимчасовий захист та залучення
фінансових ресурсів, мобілізованих для їхньої підтримки з боку ЄС, держав-членів ЄС,
місцевих органів влади, організацій громадянського суспільства та пересічних громадян.
Звертаємо увагу на тяжке становище внутрішньо переміщених осіб в Україні (число яких
дедалі зростає), що тікають зі зруйнованих будинків і міст, житлових районів, що зазнають
обстрілу, і які можуть бути позбавлені можливості задовольнити базові людські потреби у
прихистку, їжі, медичному обслуговуванні та санітарних умовах.
Ми вітаємо екстрену фінансову підтримку, мобілізовану ЄС, і закликаємо Комісію та державичлени ЄС надавати Україні подальшу екстрену гуманітарну допомогу у співпраці з
гуманітарними агентствами ООН та іншими міжнародними партнерськими організаціями. Ми
закликаємо Російську Федерацію надати безпечний і безперешкодний доступ гуманітарним
агентствам ООН, зокрема до тимчасово непідконтрольних уряду районів сходу та півдня
України.
Ми закликаємо ЄС та держави-члени ЄС надавати гуманітарну допомогу постраждалим та
цивільному населенню з метою задовольнити першочергові потреби людей у їжі, одязі,
наданні першої допомоги, а також сприяти відкриттю гуманітарних (зелених) коридорів для
безпечної евакуації жінок, дітей, людей з інвалідністю та людей похилого віку, а також для
забезпечення їхньої безпеки у прямій співпраці з Міжнародним комітетом Червоного Хреста
з урахуванням їхніх повноважень за Женевськими конвенціями.
Ми закликаємо гуманітарні агентства ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста
прискорити та посилити своє залучення та розширити свою присутність в Україні.
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Ми найрішучіше засуджуємо поведінку російських окупаційних військ та підконтрольних сил,
які свавільно затримують, примусово вивозять або викрадають українських журналістів,
громадських активістів, обраних представників, державних службовців місцевих органів
влади, медиків, парамедиків та інших цивільних осіб на територіях України, які тимчасово
знаходяться під незаконним контролем з боку Збройних сил РФ. Ми вважаємо такі дії прямим ,
відкритим і свідомим порушенням Статуту ООН, III Женевської конвенції про поводження з
військовополоненим и від 12 серпня 1949 року, IV Женевської конвенції про захист цивільного
населення під час війни від серпня 1949 року і Гаазьких конвенцій, згідно з якими
некомбатантів не слід затримувати й вважати військовополоненим и.
Ми закликаємо Російську Федерацію розкрити інформацію про місцеперебування та
самопочуття викрадених і депортованих громадян, особливо маленьких дітей та неповноліт ніх
без супроводу.
Ми рекомендуємо створити і регулярно оновлювати з боку Європейського парламенту та
національних парламентів держав-членів ЄС публічного реєстру незаконно утримуваних
громадян України.
Парламентський комітет асоціації високо оцінює всі місцеві та міжнародні зусилля щодо
боротьби з безкарністю та притягнення до відповідальності за воєнні злочини й порушення
міжнародного гуманітарного права. Ми вітаємо нещодавнє рішення Міжнародного суду ООН
від 16 березня 2022 року, згідно з яким Росія повинна негайно і безумовно припинити військові
дії та вивести всі сили та військову техніку з усієї території України. Ми підтримуєм о
створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії
проти України, а також схвалюємо усі подальші зусилля щодо зміцнення механізмів співпраці
та Міжнародного кримінального суду, зокрема сприяння первинному збору та збереженню
доказів, з метою притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах та злочинах
проти людства в Україні. Ми підтримуємо всі відповідні юридичні кроки і ратифікацію
Україною Римського статуту, що сприятиме притягненню до відповідальності за міжнародні
злочини, вчинені Російською Федерацією.
Парламентський комітет асоціації вітає офіційну заявку України на членство в ЄС. Ми
повторюємо заклик Європейського парламенту до інститутів ЄС працювати над наданням
Україні статусу кандидата на вступ до в ЄС відповідно до статті 49 Договору про
Європейський Союз та на основі заслуг. Таким чином, ми очікуємо, що Європейська комісія
швидко проведе свою оцінку, що дозволить надати подальший статус офіційного кандидата.
Ми закликаємо ЄС та держави-члени ЄС тимчасово скасувати експортні квоти на продукцію
з України та надати фінансову допомогу українському бізнесу, враховуючи, що більшість
українських підприємств постають перед труднощами, проте залишаються фінансово
платоспроможним и в умовах мобілізації сил задля оборони країни.
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Ми вітаємо військову підтримку, надану державами-членами ЄС та в рамках Європейського
інструменту підтримки миру, і закликаємо надавати подальшу військову допомогу на основі
скоординованої оцінки потреб, узгодженої з українською владою, з метою зміцнення
повітряної та протитанкової оборони та забезпечення захисного й безпечного комунікаційного
обладнання. Ми підкреслюємо, що згідно зі статтею 51 Статуту ООН, яка передбачає
індивідуальну та колективну самооборону, надання оборонної зброї Україні повністю
відповідає міжнародному праву.
Ми закликаємо посилити оперативне та регулярне
співробітництво військової розвідки з Україною щодо поточної агресії та до обміну
супутниковим и знімками через супутникові системи.
Ми наполегливо рекомендуємо посилити співпрацю у сфері кібербезпеки та дезінформації,
щоб протистояти гібридним атакам та інформаційній війні з боку Російської Федерації.
Ми закликаємо ЄС ввести подальші істотні та жорсткі санкції проти Росії та Білорусі,
орієнтовані на:
•

•

•
•
•

•

•

обмеження імпорту найважливіших російських експортних товарів, зокрема нафти,
газу та вугілля; розглянути застосування відповідного обмеження максимальної
ціни на такий імпорт і вивчити всі правові та політичні варіанти дій для утримання
платежів російським компаніям та їхнім посередникам на спеціальних умовно
депозитних рахунках під міжнародним наглядом, які згодом можуть бути
використані у якості воєнних репарацій та для відшкодування збитків;
подальші санкції в банківському секторі, повну заборону доступу Російської
Федерації та Білорусі до системи SWIFT, включаючи Газпромбанк та Сбербанк, та
протидію використанню засобів, що є альтернативою SWIFT, для здійснення
пов'язаних операцій або для аналогічних санкцій;
припинення всіх російських інвестицій в енергетичну галузь в ЄС, у тому числі в
сектор ядерної енергетики;
виключення російських компаній або дочірніх компаній з державних закупівель в
ЄС;
персональні санкції проти осіб, відповідальних за корупцію на високому рівні в
Росії та Білорусі, а також олігархів і чиновників, наближених до керівництва, і
членів їхніх сімей;
проведення ретельної перевірки та перегляду так званих «схем отримання статусу
резидента шляхом інвестування» в ЄС та анулювання для усіх російських
бенефіціарів дозволів на проживання, які були видані російським заможним
приватним особам та членам їхніх сімей;
заборону російського судноплавства, логістики й доступу до портів на території ЄС.
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Ми вітаємо створення робочої групи Європейської комісії «Заморозити й захопити» (‘Freeze
and Seize' Task Force) для забезпечення координації на рівні ЄС та на міжнародному рівні щодо
впровадження санкцій проти російських та білоруських олігархів, включених до переліку,
разом із новоствореною робочою групою «Російські еліти, довірені особи та олігархи
(REPO)», згідно з яким ЄС діє разом із країнами «Великої сімки» (G7) та Австралією і закликає
ЄС поширити цю координацію на всіх міжнародних партнерів, включаючи Швейцарію,
Туреччину та Ізраїль, задля усунення наявних прогалин у застосуванні санкцій та
заморожуванні активів.
Ми закликаємо ЄС та держави-члени ЄС продовжувати надавати Україні максимально
можливу економічну та фінансову підтримку, а також макрофінансову та технічну допомогу,
перекалібрувати та перегрупувати бюджетні інструменти ЄС, доступні для підтрим ки
України, та розробити довготривалу стратегію підтримки зусиль України у зміцненні стійкості
її демократичних інститутів та економіки.
Ми вимагаємо від російських військових негайно припинити військові дії поблизу атомних
електростанцій та забезпечити їхню належну роботу під наглядом Міжнародного агентства з
атомної енергії (МАГАТЕ), у тому числі шляхом можливої фізичної присутності його
експертів, для уникнення будь-яких подальших ризиків для ядерної безпеки в Україні чи
всьому європейському регіоні. Необхідно гарантувати персоналу ядерних об'єктів можливість
виконання їхніх завдань у відповідних і безпечних умовах роботи з особливим акцентом на
завданнях, пов'язаних із безпекою та безперервним контролем. В інтересах безпеки слід
підтримувати безперервний потік прозорої, перевіреної та надійної інформації до
міжнародних наглядових органів.
Ми вітаємо створення Трастового фонду солідарності для забезпечення ліквідності з метою
подальшої підтримки органів влади України, який стане кістяком для відбудови вільної та
демократичної України. Ми також наголошуємо на необхідності підготовки до міжнародної
конференції донорів, а також інноваційних та креативних фінансових механізмів для
забезпечення постійної підтримки органів влади України, яким необхідно забезпечити
безперервне надання основних послуг, а згодом — з метою відбудови об'єктів критичної
інфраструктури. Ми закликаємо держави-члени ЄС терміново розглянути питання про
використання заморожених російських активів, що зберігаються в державах-членах ЄС, для
покриття завданих війною збитків та виплати репарацій.
Як парламентарі, що служать своїм виборцям, ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої
роботи на службі наших громадян у мирний час та обговорення наступних кроків на обраному
Україною європейському шляху.
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