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Višegrado šalių parlamentų pirmininkai aptarė paskutinius įvykius Ukrainoje.  

Parlamentų pirmininkai džiaugiasi, kad išrinktas naujas Aukščiausiosios Rados pirmininkas 

ir sudaryta nauja koalicinė Vyriausybė, nes tai svarbu stiprinant valstybę ir vykdant būtinas 

reformas.  

Višegrado šalių parlamentų pirmininkai reiškia užuojautą visų konflikto metu žuvusių 

asmenų šeimoms. Padariusieji nusikaltimus prieš nekaltus civilius turi būti patraukti teisinėn 

atsakomybėn.  

Parlamentų pirmininkai pastarojo meto neramumus Ukrainos visuomenėje laiko aiškiu 

ženklu, kad europietiškosios vertybės yra Ukrainos valstybingumo pagrindas.  

Parlamentų pirmininkai pabrėžia, kad jie labai suinteresuoti Ukrainos suverenitetu, 

nepriklausomybe, vienybe, teritorijos vientisumu ir kad jie šiuos dalykus palaiko bei tikisi, kad 

visos suinteresuotos šalys susilaikys nuo veiksmų, kurie galėtų šiems dalykams trukdyti. Visos 

Ukrainos politinės jėgos, kurioms atstovaujama Aukščiausiojoje Radoje, taip pat nacionaliniu, 

regioniniu ir vietos lygmeniu, toliau turi atsakingai palaikyti tikrą dialogą siekdamos atkurti 

teisėtvarką visos šalies teritorijoje. Tvarus ir įtraukus konsolidavimo procesas privalo apimti 

pasirengimą laisviems ir sąžiningiems rinkimams, taip pat pagarbą Europos demokratinėms 

vertybėms, įskaitant tautinių, etninių ir kalbinių mažumų teises, kaip apibrėžta atitinkamuose 

Europos Tarybos dokumentuose.  

Labai susirūpinę sekame iš Krymo ateinančias naujienas. Dabar, kai Kijeve sparčiai vyksta 

politinės stabilizacijos procesas, labai svarbu, kad kiti Ukrainos regionai palaikytų demokratinius 

pokyčius šalyje.  

Parlamentų pirmininkai pabrėžia paramą reformų procesui, šalies modernizavimui ir ryšių su 

Europos Sąjunga stiprinimui. Parlamentų pirmininkai tikisi, kad bus pasirašytas asociacijos 

susitarimas su ES, taip pat išsamus ir visapusiškas laisvosios prekybos susitarimas. Jie įsitikinę, kad 

šis asociacijos susitarimas nėra galutinis ES ir Ukrainos bendradarbiavimo tikslas.  

Parlamentų pirmininkai pabrėžia, kokie svarbūs žmonių tarpusavio ryšiai, kad jiems stiprinti 

galima labiau pasinaudoti Tarptautiniu Višegrado fondu, taip pat pritaria, kad reikia pagreitinti vizų 

režimo liberalizavimą ir didesniam skaičiui ukrainiečių suteikti stipendijas pagal Erasmus 

programą. Jie laiko pilietinę visuomenę pagrindiniu gerai veikiančios ir visavertės demokratijos 

elementu.  

Parlamentų pirmininkai tikisi tęsti atitinkamų parlamentų ir Aukščiausiosios Rados 

bendradarbiavimą. Parlamentų pirmininkai sutinka, kad pasinaudodami specialiomis priemonėmis ir 

galimybėmis jie dės visas pastangas demokratijai Ukrainoje puoselėti. 



Parlamentų pirmininkai prašo Vengrijos Nacionalinės Asamblėjos Pirmininko persiųsti 

Bendrą pareiškimą Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkui. 

Šis dokumentas parengtas anglų kalba 6 originaliais egzemplioriais. 

2014 m. vasario 28 d., Budapeštas 

Signatarai: 

Jan HAMÁČEK 

Čekijos Respublikos Atstovų Rūmų Pirmininkas 

 

Milan ŠTĚCH 

Čekijos Respublikos Senato Pirmininkas 

 

László KÖVÉR 

Vengrijos Nacionalinės Asamblėjos Pirmininkas 

 

Ewa KOPACZ 

Lenkijos Respublikos Seimo Pirmininkas 

 

Bogdan BORUSEWICZ 

Lenkijos Respublikos Senato Pirmininkas 

 

Renáta ZMAJKOVIČOVÁ 

Slovakijos Respublikos Nacionalinės Rados Pirmininko pavaduotoja 


