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Eiropas Reģionu komitejas samits 2022. gada 3. un 4. martā Marseļā, kur, pārstāvēdami vairāk nekā 
vienu miljonu mēru un vietējo un reģionālo ievēlēto politiķu, sapulcējušies vairāk nekā 2000 delegā-
tu no Eiropas Savienības vietējām un reģionālajām pašvaldībām, 

vienprātīgi atbalsta Ukrainas tautu un kopīgi pasludina:

Mēs stingri nosodām neprovocēto un nepamatoto Krievijas prezidenta Putina militāro agresi-
ju pret brīvo Ukrainu. Tas ir noziegums, kas vērsts pret Ukrainas tautu, tās suverenitāti un terito-
riālo neaizskaramību. Turklāt tādā veidā tiek pārkāptas gan starptautiskās tiesības, gan mūsu 
pasaules kārtība, kuras pamatā ir noteikumi, un tiek apdraudēta visa Eiropas drošības un stabili-
tātes sistēma.

Ukrainas pilsētas un reģioni ir mūsu tiešie partneri; mēs, mēri un reģionu vadītāji no visām 27 
Eiropas Savienības dalībvalstīm, atkārtoti apliecinām pilnīgu solidaritāti ar tiem; esam gatavi 
iesniegt savām valdībām un Eiropas Savienības Padomei Ukrainas pilsētu un reģionu aicināju-
mu piemērot pēc iespējas stingrākas sankcijas Krievijas Federācijas valdībai. 

Aicinām steidzami palīdzēt Ukrainas iedzīvotājiem un tālab mudinām Eiropas Komisiju neka-
vējoties iedarbināt ES civilās aizsardzības mehānismu humānās palīdzības sniegšanai; esam 
gatavi mobilizēt pilsētu un reģionu spējas sniegt humāno palīdzību Ukrainai pēc Ukrainas mēru 
pieprasījuma; mēs mudinām vietējās un reģionālās pašvaldības palīdzēt tiem Ukrainas iedzīvo-
tājiem, kuri ir spiesti pamest savas mājas un doties uz Eiropas pilsētām un reģioniem.

Aicinām sniegt ES atbalstu tiem ES reģioniem, kuri robežojas ar Ukrainu, lai palīdzētu pašvaldī-
bām uzņemt un atbalstīt Ukrainas bēgļus, kuriem saskaņā ar ES patvēruma tiesību aktiem paāt-
rinātas ārkārtas procedūras kārtībā būtu jāpiešķir bēgļa statuss.

Visu eiropiešu nākotne ir atkarīga no demokrātijas un tiesiskuma — miera un labklājības 
stūrakmeņiem; Eiropas perspektīva Ukrainai, suverēnai valstij, tās iedzīvotājiem, pilsētām un 
reģioniem, ir jāstiprina, lai atturētu no mēģinājumiem atgriezties pie totalitārās pagātnes: 
neviens nedrīkst apdraudēt cilvēku tiesības izvēlēties brīvību.

Mēs apbrīnojam Ukrainas ļaužu spēku un drosmi un pilnībā solidarizējamies ar viņiem. Mēs 
aicinām visas Eiropas Savienības vietējās un reģionālās pašvaldības atbalstīt Ukrainu šajā grūta-
jā laikā. 

Prezidentam Putinam savs karš ir jāpārtrauc!

Par brīvu Ukrainu Eiropā! 



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

LV

Eiropas Reģionu komiteja ir izveidota 1994. gadā. Tā ir ES politiskā asambleja, kurā darbojas 329 
locekļi, kas ir reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvji (piemēram, reģionu priekšsēdētāji vai pilsētu 

mēri) no visām 27 dalībvalstīm un kas reprezentē vairāk nekā 446 miljonus Eiropas iedzīvotāju.


