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A Régiók Európai Bizottsága 2022. március 3–4-i, marseille-i csúcstalálkozója, amelyen az Európai 
Unió regionális és helyi önkormányzatainak több mint 2000 képviselője vesz részt több mint egymil-
lió polgármester, valamint helyi és regionális választott politikai vezető képviseletében, 

egyhangúlag kiáll az ukrán nép mellett, és támogatja az alábbi nyilatkozatot:

Határozottan elítéljük Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a szabad Ukrajna elleni, indokolatlan 
és igazságtalan katonai agresszióját. Ez bűncselekmény Ukrajna népe, szuverenitása és területi 
integritása ellen. Emellett sérti a nemzetközi jogot, szabályokon alapuló világrendünket, és 
veszélyezteti az egész európai biztonsági és stabilitási rendszert.

Az ukrán városok és régiók közvetlen partnereink: mi, az Európai Unió 27 tagállamának 
polgármesterei és regionális vezetői ismételten teljes körű szolidaritásunkról biztosítjuk őket. 
Kormányaink felé, illetve az Európai Unió Tanácsa felé készséggel közvetítjük felhívásukat arra, 
hogy az Oroszországi Föderáció kormányával szemben a legszigorúbb szankciók kerüljenek 
alkalmazásra. 

Kérjük, hogy az Európai Bizottság mielőbb nyújtson humanitárius segítséget az ukrán embe-
rek számára az uniós polgári védelmi mechanizmus gyors aktiválása révén. Készen állunk a 
városok és régiók kapacitásainak mozgósítására, hogy az ukrán polgármesterek kérésére huma-
nitárius segélyt nyújthassunk Ukrajnának. Arra biztatjuk a helyi és regionális önkormányzatokat, 
hogy az európai városokban és régiókban segítsék a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő ukrán 
embereket.

Uniós támogatást kérünk az EU Ukrajnával határos régiói számára, így segítve az önkormány-
zatokat abban, hogy fogadják és támogassák az Ukrajnából érkező menekülteket, akiknek az 
uniós menekültügyi jogszabályok értelmében, gyorsított sürgősségi eljárások keretében mene-
kültstátuszt kell kapniuk.

Az európai emberek jövője csak a demokráciára és a jogállamiságra mint a béke és a jólét 
pilléreire épülhet. Meg kell erősíteni az Ukrajnának mint szuverén országnak, valamint a népé-
nek, városainak és régióinak kínált európai perspektívát, elrettentésként a totalitárius múlthoz 
való visszatérési kísérletektől: senki sem áshatja alá az emberek szabadság mellett letett voksát.

Nagyra becsüljük az ukrán nép erejét és bátorságát, és teljes szolidaritást vállalunk velük. 
Kérjük az Európai Unió valamennyi helyi és regionális önkormányzatát, hogy támogassák Ukraj-
nát ezekben a nehéz időkben. 

Putyin elnök vessen véget a háborúnak!

Szabad Ukrajnát Európában! 
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 Az 1994-ben létrehozott Régiók Európai Bizottsága egy európai uniós politikai közgyűlés, 
amelyben 329 regionális és helyi szintű képviselő – például régióelnök vagy városi polgármester 

– vesz részt mind a 27 tagállamból, több mint 446 millió európai polgár képviseletében.


