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COSACi ESIMEESTE KOHTUMISE
AVALDUS
PRAEGUSTE SÜNDMUSTE KOHTA UKRAINAS
2. veebruar 2015. a., Riia
COSACi esimeeste kohtumine,
väljendades sügavat muret sõjalise konflikti hiljutise süvenemise pärast Ukraina idaosas;
täielikult nõustudes Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide 27. jaanuari 2015. aasta
avaldusega olukorra kohta Ukrainas;
mõistab kindlalt hukka hiljutise valimatu mürsurünnaku Mariupoli linnale Ukrainas, mis tõi
kaasa 30 tsiviilisiku surma; võtab arvesse ELi välisasjade nõukogu 29. jaanuari 2015. a
erakorralise istungi avaldust, milles viidatakse tõenditele “Venemaa jätkuvast ja kasvavast
toetusest separatistidele, mis rõhutab Venemaa vastutust”;
kutsub Venemaad üles võtma tegelikke meetmeid kriisi leevendamiseks Ukraina idaosas ja
järgima Minski protokolli, pidades sealjuures kinni täielikust relvarahust, viies Vene relvajõud
ja palgasõdurid Ukraina territooriumilt välja, lõpetades relvade ja relvastatud võitlejate
toimetamise üle piiri Venemaalt Ukrainasse ning võimaldades Ukraina riigivõimudel taastada
täielik kontroll oma piiri üle Venemaaga;
kinnitab taas püsivat toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele puutumatusele tema
rahvusvaheliselt tunnustatud piirides; rõhutab vajadust, et EL peab seoses Krimmi
ebaseadusliku annekteerimisega jätkama ühist mittetunnustamispoliitikat;
väljendab heameelt ELi välisasjade nõukogu 29. jaanuari 2015. a erakorralise istungi otsuse
üle laiendada isikute ja organisatsioonide vastaseid survemeetmeid Ukraina suveräänsuse ja
territoriaalse terviklikkuse ähvardamise või õõnestamise eest; märgib, et järgnevad sammud
piiravate meetmete võimalikuks läbivaatamiseks sõltuvad täiel määral Venemaa valmisolekust
austada Minski protokolli nõudmisi;
rõhutab Ukraina rahva õigust vabalt, ilma teiste riikide sekkumiseta valida liite, millesse nende
riik nende soovi kohaselt kuulub; juhib tähelepanu valdavale toetusele, mida praegusele
Ukraina presidendile ja parlamendile viimastel demokraatlikel valimistel avaldati;
innustab Euroopa Liitu ja tema liikmesriike osutama Ukrainale nii majanduslikult kui
poliitiliselt üleüldist toetust, et aidata stabiliseerida tema majandust ning rakendada
laiaulatuslikke poliitilisi ja halduslikke reforme;
innustab Ukrainat jätkama demokratiseerimisprotsessi ja majanduslike, poliitiliste, sotsiaalsete
ja õiguslike reformide edasist elluviimist; edendama jõupingutusi korruptsiooni vastu
võitlemises ning tagama inim- ja põhiõiguste austamise;
ootab, et Riias 21.–22. mail 2015 toimuv idapartnerluse-alane tippkohtumine hindaks Ukraina
ning Georgia ja Moldovaga sõlmitud assotsiatsioonilepingute rakendamisel tehtud edusamme
ning avaldaks idapartnerluse algatusele jõulist ja motiveerivat toetust; väljendab heameelt
nende parlamentide otsuse üle, mis on oma riikides assotsiatsioonilepingud juba ratifitseerinud
või kuulutanud, et kavatsevad seda teha, sest see on positiivne signaal, mis hoiab
ratifitseerimisprotsessi käimas.

