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Deklaracja

Zgr omadzenia Pa rlamenta rn ego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrai ny

Z gr omadzen\e P arl amentarne Rzeczypo spo l itej P o 1 ski ej i Ukrainy,

wobec napiętej sytuacji międzynarodowej zobowiązuje się wspierać [Ikrainę
w przeprowadzaniu reform oraz podejmowaĆ dziŃania na rzecz dalszego rozwoju
współpracy i rozwiązywania szeregu wciąż istniejących barier i problemów
w relacj ach dwustronnych;

odnotowuje dotychczasowe dzińania podejmowane w tym celu oraz wyraźny
wzrost dynamiki kontaktów polsko-ukraińskich, w tym na najwyższym szczeblu,
który powinien sprzyjac dalszemu zacieśnieniu wzajemnych relacji, pogłębieniu
przyjaźni i wzajemnego szacunku między oboma narodami;

zdecydowanie wspiera europejskie aspiracje Ukrainy i odnotowuj e, iż zgodnie
z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej Ukraina, jako państwo europejskie, ma
perspektywę europejską i moze z}ożyc wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej;

apeluje do narodowych parlamentow krajów członkowskich [lE w sprawie
zakończęnia ratyfikacji Umowy Stowarzyszeniowej Ukraina - Unia Europejska, tak
by Umowa ta od 2016 roku weszław życie w pełnym zakresie;

wyraża zamiar zalływizowania międzyparlamentarnej wspołpracy na
wszystkich szczeblach na tzecz wdrozeniaprzezUkrainę Umowy Stowarzyszeniowej
UE-Ukraina, łącznie z Pogłębioną i Kompleksową StreĘ Wolnego Handlu oraz dla
wsparcia reform w celu dalszej integracji Ukrainy zIJE;

wskazuje na dużę mozliwości rozwoju współpracy międzynarodowej państw
karpackich, biorąc pod uwagę wspólnotę interesów geograficznych (Konwencja
Karpacka), jak i współpracę w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz Grupy
Wyszehradzkiej(+);

Kancelaria Se_imu RP, ul. Wieiska 41618,00-902 Warszawa
BepxoeHa Paaa VrpaihIĄ, ByIl. fpyrrreacsxoro 5, Kni'n 0l008 Yxpaiua



Zgromadzenie Parlement*fne
Rzeczypospolitei Polsk_iei i Ukrainy

Mixnap^aMe§Tcbxa acaM6łex
Vrpairrll Ta Pecnydłixrr II oĄbIItra

popiera utworzenie w obu parlamentach specjalnych zespołów
parlamentamych zajmtąących się kwestiami współpracy Karpackiej państw Europy
Srodkowo-Wschodniej;

zlvraca szczegóIną uwagę na potrzebę przyspieszenia reformy
decentralizacyjnej, reform uwalniających aktywnośó gospodarczą obywateli i walki
z korupcj ą - dzińania kluczowe dla dalszych pozytywnych przemian na [Jkrainie,
których skuteczne przeprowadzęnię wzmocni wewnętrmie funkcjonowanie państwa,
a także p o dni e s i e zaangażowani e or az zaufan i e sp oł e c zeństw a;

uwzględniając pozytywne doświa dczenia małego ruchu gr anicznego między
Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską wspiera wdrozenie przez Unię Europejską
bezwizowego ruchu osobowego dla obywateli Ukrainy zgodnie z decyzjami Szczytu
Partnerstwa Wschodniego w Rydze z2I-22 maja 2015 r, natychmiast po wypełnieniu
przęz ukraińskie władze niezbędnych kryteriów technicznych, które umozliwią jak
najszybsze wprowadzęnię rezimu bezwizowego dla obywateli Ukrainy;

potępia bezprawną aneksję Autonomicznej Republiki Krym i miasta
Sewastopol przez Federację Rosyjską na drodze bezpośredniej agresji militarnej
Federacji Rosyjskiej przeciw suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, jak
równiez agresję militarną na wschodzie Ukrainy, co stanowi zagrożenie
bezpieczeństwa w regionie i w Europie; podkreśla znaczęnię rezolucji nr 681262
Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 27 marca 2014 roku potwierdzającej suwerenność
i integralność terytorialną Ukrainy w ramach granic u7fiawanych przez społeczność
międzynarodową;

akcentuje koniecznośó pokojowego rozwiązania konfliktu, który jest
wynikiem agresji rosyjskiej w Donbasie na podstawie bezwzględnego wykonania
przęz strony wszystkich punktów porozumień mińskich, z zachowaniem integralności
terytorialnej i suwerenności Ukrainy;

uważa,, iz sankcje sektorowe wobec Rosji powinny byc utrzymane do czasu
całkowitego vvypełnienia porozumień mińskich, a sankcje rwiązane z nielegalną
aneksją Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopol nie zostaną zniesione
do czasu powrotu Krymu do macierzy;
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apeluje do Rosji o natychmiastowe uwolnienie posłanki i członkini
Zgromadzęnia Parlamentamego Rady Europy Nadii Sawczenko oraz pozostałych
obywateli lIkrainy nielegaln ie przetrrymywanych na terytorium F ederacj i Ro syj skiej ;

apeluje do rządow i społeczności krajow europejskich, by * sposób stanowczy
reagowały na propagandę rosyjską wymierzoną w opinię społeczną państw
d emokraty czny ch w c e lu r o zpr ze stt zęniania bł ę dnyc h in fo rm acj i ;

potwierdza wierność zapisom wspólnej deklaracji Szczytu Partnerstwa
Wschodniego z dnia 2I-22 maja 2015 roku w Rydze i oczekuj e, że odnowiona
Europejska Polityka Sąsiedźwa, szczegolnie jej wymiar wschodni, stanie się
inicjatywą o wymiarze perspektywicznym opartym o zasady solidarności, wspólnego
porozumienia i wspólnej odpowiedzialności;

oczekuje intensyfikacji w kwestii wymiany młodzieĘ, w tym poprzez jak
najszybsze uruchomienie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, która
powinna przyaĄrnić się do pogłębienia wzajemne go ztozumienia wśród nowego
pokolenia Polaków i tlkraińców;

uznaje za konieczne udzielenie pomocy i wsparcia dzieciom-ofiarom konfliktu
zbrojnego na wschodzie l]krainy z uwzględnieniem zalecęń Komitetu Praw Dziecka
Or ganizacj i Narod ow Zj e dnoczonych ;

wspiera nowe inicjatywy kulturalne, dostrzegając jednocześnie konieczność
intensyfikacji dzińań na tzecz rozwiązywania wciąż istniejących problemów, w tym
wymiany .dobr kultury bezprawnie przemieszczonych w trakcie i po wybuchu
II Wojny Swiatowej;

zachęca do dalszego otwartego i konstruktywnego ukraińsko-polskiego
dialogu historycznego opartego na prawdzie historycznej i zasadzie ,,sine ira et
studio" (,,bez gniewu i uprzedzeń") w rożnych postaciach w celu pojednania naszych
narodówi wzajemnego dążenia do budowania wspólnej europejskiej przyszłości
Ukrainy i Polski nabazie wartości europejskich;

oczekuje, że w duchu otwartego polsko-ukraińskiego dialogu historycznego
otaz w oparciu o zasadę swobody badań naukowych i mozliwości prezentowania
przez historyków opinii opartych na udokumentowanych faktach historycznych
kontynuowane będą prace na rzecz udoskonalenia ustawy o statusie prawnym
bojowników o niepodległość Ukrainy;
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powołuje wspólny zespół do opracowania deklaracji pojednania, dotyczącej
spraw historycznych, w tym tych najbardziej bolesnych w historii obu narodów,
a takżę tych, które łącryŁy oba narody. Oczekuje, ze deklaracja będzie podstawą
konstruktywnej współpracy na tzelz przysńości.
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