Декларація регіонів та міст Європейського Союзу щодо солідарності з Україною
Саміт Європейського комітету регіонів, що відбувся у Марселі 3-4 березня 2022 року за участю
понад 2000 представників регіональних та місцевих органів влади Європейського Союзу, які
представляють більше одного мільйона мерів, а також місцевих та регіональних обраних
політичних лідерів,
одностайно підтримує народ України та дійшли згоди з наступних питань:
Ми рішуче засуджуємо неспровоковану та невиправдану військову агресію президента Росії
Путіна проти вільної України. Це злочинне діяння проти народу України, її суверенітету та
територіальної цілісності. Більше того, це є порушенням міжнародного права, нашого світового
порядку, що ґрунтується на правилах, а також ставить під загрозу всю систему безпеки та
стабільності в Європі;
Українські міста та регіони є нашими прямими партнерами: ми, мери та керівники регіонів усіх
27 держав-членів Європейського Союзу, знову заявляємо про свою повну солідарність із ними;
ми готові звернутися до наших відповідних урядів та до Ради Європейського Союзу із закликом
запровадити максимально жорсткі санкції щодо уряду Російської Федерації;
Закликаємо до надання негайної допомоги громадянам України шляхом швидкого запуску
Європейською комісією «Механізму цивільного захисту ЄС для гуманітарної допомоги»; ми
готові мобілізувати можливості міст та регіонів для доставки гуманітарної допомоги в Україну
на вимогу її мерів; ми закликаємо місцеву та регіональну владу допомогти українському народу,
який змушений залишити свої будинки в пошуках притулку в європейських містах та регіонах;
Закликаємо до надання підтримки з боку ЄС у прикордонних з Україною регіонах ЄС з тим, щоб
допомогти владі прийняти та надати допомогу біженцям, які мають прибути з України, яким має
бути надано статус біженця згідно із Законом ЄС «Про надання притулку» із застосуванням
прискорених надзвичайних процедур;
Майбутнє всіх європейців може спиратися виключно на демократію та верховенство закону як
на стовпи миру та процвітання. Європейська перспектива, запропонована Україні, суверенній
країні, її народу, її містам та областям, має бути зміцнена як стримуюча будь-які спроби
повернення до тоталітарного минулого: ніхто не повинен протидіяти вибору людьми свободи;
Ми вітаємо силу та мужність українського народу, повністю з ним солідарні та закликаємо всі
місцеві та регіональні органи влади у Європейському Союзі підтримати Україну в ці важкі часи.
Президент Путін має зупинити свою війну!
Вільна Україна у Європі!
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