Неофіційний переклад
26-та СЕСІЯ
Страсбург, 25-27 березня 2014 р.

Ситуація в Україні
Декларація 2 (2014)

1

1. Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи глибоко стурбований розвитком ситуації в
Україні, зокрема нападами на територіальну єдність країни;
2. Він поділяє стурбованість, висловлену з цього питання Комітетом Міністрів, Парламентською
асамблеєю Ради Європи та взагалі всією міжнародною спільнотою;
3. Він не сприймає легітимності референдуму, що відбувся 16 березня цього року без
мінімальних демократичних гарантій, які повинні мати місце при будь-якому голосуванні, та які є
передумовою, що вимагається Конгресом, коли він спостерігає за місцевими і регіональними
виборами;
4. Ця псевдо-консультація за жодних обставин не повинна бути підставою для зміни кордонів
між Росією та Україною. Використання Росією військової сили для переділу національних
кордонів є неприйнятним. Відповідно, Конгрес засуджує Російську анексію Криму та
Севастополя з порушенням міжнародного законодавства. Окупація територій незалежних
держав, яку ми бачили у Грузії та з якою зустрілися сьогодні в Україні, є неприйнятною для
міжнародного права та не повинна бути дозволена;
5. Конгрес підтверджує свою повну підтримку тому, що Крим і Севастополь беззаперечно мають
бути частиною України, та відновленню територіальної цілісності України. Конгрес також
закликає всі сторони повністю поважати права людини та верховенство права.
6. Конгрес наголошує, що перед цим референдумом Крим володів широким ступенем автономії,
яка може бути, якщо необхідно, посилена у консультації з національними органами влади
України. У цьому плані він нагадує свою Рекомендацію 346 (2013) про регіони та території з
спеціальним статусом у Європі, ухвалену 31 жовтня 2013 року;
7. На додаток він висловлює свою підтримку новим легітимним органам влади України у будьяких їх ініціативах з посилення демократії в їх країні та захисту прав всіх громадян України,
включаючи культурні, національні та лінгвістичні меншини у дусі залучення та для забезпечення
справжнього діалогу між всіма політичними силами;
8. Зокрема, цей діалог має дозволити усім особам, що належать до національних меншин в
України, в тому числі російськомовному населенню, а також не російськомовним меншинам
Автономної Республіки Крим, який неправомірно анексований Російською Федерацією, повною
мірою скористатися відповідними положеннями Рамкової конвенцією про захист національних
меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Насамкінець, він має
призвести до конституційної та адміністративної реформ, які створять у країні інституції, що
будуть підтримані широким консенсусом та які, стосовно органів місцевої і регіональної влади,
відповідатимуть принципам Європейської хартії місцевого самоврядування та рамкових
положень щодо регіональної демократії.
9. Конгрес посилається на свої рекомендації, ухвалені на його сесії з 29 по 31 жовтня 2013
року після презентації доповіді про стан місцевої і регіональної демократії в Україні, і зокрема ті,
які закликають:
1 Схвалена Конгресом 25 березня 2014 року, 2-е слухання (див. Документ CG(26)15PROV, доповідач: Марк КУЛЗ, Бельгія
(палата місцевих влад, політична група незалежних та ліберальних демократів).
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a. усунути конституційні та законодавчі обмеження стосовно місцевих органів влади і зміцнити
субсидіарність, надавши місцевим органам влади повноваження управління суттєвою часткою
публічних справ;
b. передати адміністративні повноваження на районному та обласному рівні виборним органам
для того, щоб створити підпорядкованої їм виконавчі адміністрації;
10. Реформа такого роду зміцнила б демократію і соціальну, економічну та територіальну
цілісність України;
11. Конгрес готовий обговорювати з новими органами влади реалізацію цих рекомендацій.
Зокрема він має бажання надіслати делегацію до України, в тому числі до Криму, для вивчення
ситуації у країні. А також, на розсуд органів влади України, він може взяти участь у місії
спостереження за місцевими виборами, які відбудуться у деяких містах України 25 травня 2014
року.
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