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2022 m. kovo 3–4 d. Marselyje vykstančiame Europos regionų komiteto aukščiausiojo lygio susitiki-
me dalyvauja daugiau kaip 2 000 delegatų iš visos Europos Sąjungos regionų ir vietos valdžios 
institucijų, atstovaujančių daugiau kaip milijonui merų ir išrinktų vietos ir regionų politikų. 

Jie vienbalsiai reiškia savo paramą Ukrainos žmonėms ir priima šį pareiškimą:

griežtai smerkiame neišprovokuotą ir nepagrįstą Rusijos Prezidento V. Putino karinę agresiją 
prieš laisvą Ukrainą. Tai nusikalstama veika, nukreipta prieš Ukrainos žmones, jos suverenitetą ir 
teritorinį vientisumą. Be to, tai pažeidžia tarptautinę teisę, taisyklėmis grindžiamą mūsų pasau-
lio tvarką ir kelia pavojų visai Europos saugumo ir stabilumo sistemai;

Ukrainos miestai ir regionai yra mūsų tiesioginiai partneriai: mes, visų 27 Europos Sąjungos 
valstybių narių merai ir regionų vadovai, pakartojame savo visišką solidarumą su jais ir esame 
pasirengę savo atitinkamoms vyriausybėms ir Europos Sąjungos Tarybai pateikti raginimą taiky-
ti griežčiausias įmanomas sankcijas Rusijos Federacijos vyriausybei; 

raginame skubiai suteikti pagalbą Ukrainos piliečiams, Europos Komisijai skubiai aktyvuojant 
ES civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos mechanizmą, ir esame pasirengę sutelkti miestų 
ir regionų pajėgumus humanitarinei pagalbai teikti Ukrainai jos merų prašymu; raginame vietos 
ir regionų valdžios institucijas padėti Ukrainos žmonėms, priverstiems bėgti iš savo namų į Euro-
pos miestus ir regionus;

raginame ES teikti paramą ES pasienio regionams su Ukraina, siekiant padėti valdžios institu-
cijoms priimti iš Ukrainos atvykstančius pabėgėlius, kuriems turėtų būti suteiktas pabėgėlio 
statusas pagal ES prieglobsčio teisę taikant pagreitintas procedūras, ir padėti jiems;

visų europiečių ateitis gali būti kuriama tik demokratijos ir teisinės valstybės principais, nes jie 
yra taikos ir klestėjimo ramsčiai; Europos perspektyva, pasiūlyta Ukrainai, suvereniai šaliai, jos 
žmonėms, miestams ir regionams, turi būti sustiprinta kaip atgrasymo nuo bet kokių bandymų 
grįžti į totalitarinę praeitį priemonė: niekas neturėtų pakenkti žmonių pasirinkimui siekti laisvės;

sveikiname Ukrainos žmonių stiprybę ir drąsą ir visiškai solidarizuojamės su jais. Raginame visas 
Europos Sąjungos vietos ir regionų valdžios institucijas remti Ukrainą šiuo sunkiu laikotarpiu. 

Prezidentas V. Putinas turi nutraukti karą!

Laisvę Ukrainai Europoje! 
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1994 m. įsteigtas Europos regionų komitetas yra ES politinė asamblėja, kurią 
sudaro 329 vietos ir regionų atstovai, pavyzdžiui, regionų pirmininkai ir miestų 

merai, iš visų 27 valstybių narių – jie atstovauja daugiau kaip 446 mln. europiečių.


