Спільна заява щодо запровадження подальших санкцій проти Росії
через її агресивну війну проти України
Як голови комісій із закордонних справ наших відповідних парламентів, у відповідь на
триваючу – неспровоковану та несправедливу – агресивну війну, яку веде проти
України Російська Федерація, ми:
зазначаємо, що загарбницька війна Росії проти України, суверенної країни, є грубим
порушенням міжнародного права, у тому числі Статуту ООН;
підкреслюємо, що з моменту неспровокованого військового нападу Росії на Україну 24
лютого 2022 року дванадцять мільйонів українців були змушені покинути свої домівки,
а понад п’ять мільйонів були змушені покинути свою Батьківщину;
посилаємося на декілька звітів правозахисних груп і міжнародних моніторингових місій
про звірства, вчинені російськими збройними силами проти українського цивільного
населення, включаючи тортури, зґвалтування, вбивства та масове утримання
цивільних осіб у так званих фільтраційних центрах, а також масові депортації;
підкреслюємо аморальний і протиправний характер тактики, яку обрала Росія, широке
застосування особливо жорстокої, неточної зброї, яка калічить і завдає особливих
страждань – Росія, використовуючи цей вид боєприпасів, порушує міжнародні норми.
Російські сили в Україні використовують заборонені в усьому світі касетні боєприпаси,
щоб сіяти страх і без розбору вбивати мирних жителів;
акцентуємо особливу увагу на те, що розгортання російського військового персоналу
та озброєння на Запорізькій атомній електростанції – найбільшій атомній
електростанції Європи – є неприйнятним, порушуються принципи безпеки, охорони та
гарантій, які викладені в Семи стовпах ядерної безпеки та захисту;
зазначаємо, що присутність російських збройних сил на Запорізькій атомній
електростанції перешкоджає оператору станції та українській владі виконувати свої
зобов’язання щодо ядерної та радіаційної безпеки згідно з міжнародними конвенціями;
закликаємо Російську Федерацію негайно вивести свої збройні сили та весь інший
сторонній неуповноважений персонал із Запорізької атомної електростанції, її
найближчих околиць та всієї України;
знову заявляємо про наше рішуче засудження триваючої неспровокованої та
невиправданої агресивної війни Російської Федерації проти України. Російська
Федерація повинна негайно вивести свої війська від міжнародно визнаних кордонів
України та поважати територію та суверенітет України.
закликаємо євроатлантичне співтовариство та його партнерів терміново посилити та
запровадити комплексні санкції проти Російської Федерації, щоб зупинити здатність
російської армії продовжувати військову агресію в Україні, збільшити військову,
фінансову, гуманітарну та дипломатичну підтримку України, одностайно підтримати
ініціативи, які засуджують військові дії Росії в Україні та закликають притягнути винних
до відповідальності, ізолювати Росію від міжнародних та регіональних організацій, а
також ухвалити рівносильні рішення та запровадити рівносильні санкції проти Білорусі
як прибічника російської військової агресії;
закликаємо держави-члени Європейського Союзу та інших західних союзників
негайно призупинити туризм і обмежити видачу в’їзних туристичних віз громадянам
Російської Федерації;

вшановуємо пам’ять усіх жертв російської агресії в Україні – тисяч мирних жителів
та захисників України;
виражаємо нашу солідарність з державою та народом України.
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