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Przewodniczący parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej omówili ostatnie wydarzenia na
Ukrainie.
Przewodniczący parlamentów z zadowoleniem przyjmują wybór nowego Przewodniczącego
Rady Najwyższej Ukrainy oraz utworzenie nowego szerokiego rządu jako ważne kroki na
drodze do konsolidacji Państwa i przeprowadzenia koniecznych reform.
Przewodniczący parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej składają kondolencje rodzinom
wszystkich osób, które zostały zabite w trakcie konfliktu. Sprawcy zbrodni na niewinnych
cywilach muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności prawnej.
Przewodniczący uważają ostatnie wrzenie społeczne na Ukrainie za wyraźny sygnał, że
europejskie wartości znajdują się w centrum ukraińskiej państwowości.
Przewodniczący podkreślają swoje zaangażowanie i wsparcie na rzecz utrzymania
suwerenności, niepodległości, jedności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz oczekują, że
wszystkie zaangażowane strony powstrzymają się od jakichkolwiek działań, które mogłyby
temu przeszkodzić. Wszystkie siły polityczne Ukrainy w Radzie Najwyższej, a także na
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, muszą w dalszym ciągu odpowiedzialnie
uczestniczyć w rzeczowym dialogu w celu przywrócenia prawa i porządku na obszarze całego
kraju. Zrównoważony i otwarty proces konsolidacyjny musi również obejmować
przygotowanie wolnych i uczciwych wyborów, jak też poszanowanie europejskich wartości
demokratycznych, w tym praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych,
określonych w odpowiednich dokumentach Rady Europy.
Ze szczególną troską śledzimy doniesienia z Krymu. Właśnie teraz, kiedy proces stabilizacji
politycznej w Kijowie jest w toku, inne regiony Ukrainy powinny poprzeć demokratyczne
przemiany w kraju.
Przewodniczący podkreślają swoje wsparcie dla procesu reform i modernizacji kraju oraz dla
zacieśnienia jego stosunków z Unią Europejską. Oczekują na podpisanie Układu
stowarzyszeniowego z UE, obejmującego Umowę o pogłębionej i kompleksowej strefie

wolnego handlu. Wyrażają przekonanie, że Układ stowarzyszeniowy nie stanowi
ostatecznego celu współpracy między UE a Ukrainą.
Podkreślają wagę bezpośrednich kontaktów międzyludzkich i widzą możliwości szerszego
wykorzystania w tym celu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, popierają także
przyspieszenie procesu liberalizacji reżimu wizowego oraz zwiększenie puli stypendiów
dostępnych dla ukraińskich studentów w programie Erasmus. Uważają społeczeństwo
obywatelskie za fundamentalny element dobrze funkcjonującej i w pełni rozwiniętej
demokracji.
Przewodniczący oczekują kontynuacji współpracy między swoimi parlamentami a Radą
Najwyższą Ukrainy. Deklarują także, że korzystając ze swoich specjalnych instrumentów i
możliwości, podejmą wszelkie wysiłki na rzecz wspierania demokracji na Ukrainie.
Przewodniczący proszą, aby Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier przekazał
Wspólne oświadczenie do Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy.
Niniejszy dokument został sporządzony w języku angielskim w 6 oryginalnych
egzemplarzach.
Budapeszt, 28 lutego 2014 r.
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