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Viac ako 2 000 zástupcov regionálnych a miestnych samospráv Európskej únie, ktorí zastupujú viac
ako milión primátorov a starostov a miestnych a regionálnych volených politických lídrov, na samite
Európskeho výboru regiónov 3. a 4. marca 2022 v Marseille
jednohlasne vyjadrujú podporu ukrajinskému ľudu a vyhlasujú:
Dôrazne odsudzujeme nevyprovokovanú a neodôvodnenú vojenskú agresiu ruského prezidenta Putina voči slobodnej Ukrajine. Ide o trestný čin proti ukrajinskému ľudu a zvrchovanosti
a územnej celistvosti Ukrajiny. Zároveň je porušením medzinárodného práva, je v rozpore s
naším svetovým poriadkom založeným na pravidlách a ohrozuje celý systém bezpečnosti a
stability v Európe.
Ukrajinské mestá a regióny sú našimi priamymi partnermi: my, primátori a starostovia a regionálni lídri zo všetkých 27 členských štátov Európskej únie, im opätovne vyjadrujeme svoju plnú
solidaritu. Sme pripravení predložiť našim vládam a Rade Európskej únie ich výzvu, aby vláde
Ruskej federácie uložili čo najtvrdšie sankcie.
Žiadame, aby Európska komisia bezodkladne aktivovala mechanizmus Európskej únie v
oblasti civilnej ochrany pre humanitárnu pomoc s cieľom poskytnúť okamžitú pomoc občanom
Ukrajiny. Sme pripravení na žiadosť ukrajinských primátorov a starostov mobilizovať kapacity
miest a regiónov v snahe poskytnúť humanitárnu pomoc Ukrajine, a vyzývame miestne a regionálne samosprávy, aby pomáhali ukrajinským občanom, ktorí sú nútení opustiť svoje domovy a
smerujú do európskych miest a regiónov.
Žiadame, aby EÚ poskytla podporu regiónom Únie hraničiacim s Ukrajinou s cieľom pomôcť
orgánom v procese prijímania a poskytovania pomoci utečencom prichádzajúcim z Ukrajiny,
ktorým by malo byť podľa azylového práva EÚ priznané postavenie utečenca v skrátených
núdzových konaniach.
Budúcnosť všetkých Európanov môže spočívať len na zásadách demokracie a právneho štátu,
ktoré sú piliermi mieru a prosperity. Ukrajine ako zvrchovanej krajine a jej ľudu, mestám a regiónom sa musí ponúknuť silnejšia európska perspektíva, aby sa zabránilo akýmkoľvek pokusom o
návrat k totalitnej minulosti: nikto by nemal brániť ľuďom, aby si vybrali slobodu.
Obdivujeme silu a odvahu ukrajinského ľudu a vyjadrujeme mu plnú solidaritu. Vyzývame
všetky miestne a regionálne samosprávy v Európskej únii, aby v týchto časoch núdze podporili
Ukrajinu.
Prezident Putin musí zastaviť svoju vojnu!
Za slobodnú Ukrajinu v Európe!

SK

Európsky výbor regiónov, ktorý bol vytvorený v roku 1994, je politické zhromaždenie Európskej únie
združujúce 329 regionálnych a miestnych zástupcov, ako sú vedúci predstavitelia regiónov alebo primátori
a starostovia miest, zo všetkých 27 členských štátov, ktorí zastupujú viac ako 446 miliónov Európanov.
Rue Belliard/Belliardstraat 101 | 1040 Bruxelles/Brussel | BELGIQUE/BELGIË | Tel. +32 22822211
www.cor.europa.eu |
@EU_CoR |
/european.committee.of.the.regions
/european-committee-of-the-regions

