СПІЛЬНА ЗАЯВА
ПАРЛАМЕНТУ ГРУЗІЇ, ПАРЛАМЕНТУ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА
ТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
3 липня 2017 року

Визнаючи важливість Східного Партнерства (СхП) як ефективного і надійного механізму сприяння
демократії, верховенства права та сталого економічного розвитку в трьох країнах Східного
Партнерства (СхП), що підписали Угоди про асоціацію з ЄС – Грузії, Молдові та Україні;
Підтверджуючи європейські прагнення наших націй і підкреслюючи політичну мету сприяння одне
одному на шляху європейської інтеграції;
Підтверджуючи нашу прихильність загальним цінностям людської гідності, свободи, демократії,
рівності і верховенства права;
Підтверджуючи, що імплементація Угод про асоціацію/ПВЗВТ є основним обов'язком всіх трьох
асоційованих партнерів і визнаючи, що процес законодавчого наближення створює сприятливі умови
для функціональної інтеграції Грузії, Молдови і України з ЄС;
Вважаючи, що ЄС має амбіції бути надійним партнером для своїх найближчих східних сусідів з
огляду на геополітичні виклики, з якими зіштовхнулись Грузія, Молдова і Україна, та зважаючи на
жорстку (військову) та м’яку сили Росії; таким чином, будучи переконаними, що Декларація,
прийнята за підсумками Саміту Східного Партнерства в 2017 році, повинна виражати однозначну
підтримку територіальної цілісності та суверенітету Грузії, Молдови і України, а також заохочувати
європейський вибір та порядок денний наших країн;
Посилаючись на Резолюцію Європейського Парламенту про імплементацію Угод про
асоціацію/ПВЗВТ з Грузією, Молдовою та Україною (2015/3032(RSP)), в якій зазначено, що «Угоди
про асоціацію не є кінцевою метою у відносинах між ЄС і Грузією, Молдовою та Україною…» та що
«відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз, Грузія, Молдова та Україна мають
європейську перспективу і можуть подавати заявку на членство в Європейському Союзі, за умови
дотримання Копенгагенських критеріїв та принципів демократії, поваги до фундаментальних свобод,
прав людини, прав меншин та забезпечення верховенства права»;
Посилаючись на Преамбулу Угод про асоціацію між ЄС та Республікою Молдова, Україною і
Грузією, де йдеться, що всі три країни є «європейськими країнами» і визнається їхні «європейські
прагнення»;
Підкреслюючи необхідність відображення в програмах співробітництва ЄС амбітних цілей Угод про
асоціацію і заохочуючи Європейську комісію до подальшого посилення в наданні допомоги, в тому
числі шляхом підтримки участі Грузії, Молдови і України в агенціях ЄС та програмах
співтовариства;
Вважаючи, що сприяння демократії, стабільності і сталому розвитку на східному кордоні
Європейського Союзу є найкращим засобом забезпечення миру і безпеки в Європі;
Ми, Парламенти Грузії, Молдови і України закликаємо Європейський парламент прийняти
Резолюцію до Саміту Східного Партнерства, що відображає політичну підтримку і підтверджує
звернення до Європейської Ради з проханням відкриття перспективи членства для трьох асоційованих
країн відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз.

З цією амбітною і далекоглядною заявою, Декларація Саміту Східного Партнерства повинна стати
потужним сигналом у напруженій геополітичній ситуації, яка наразі склалася, а також інструментом,
що надихає до прискорення подальшого прогресу і демократичної трансформації трьох асоційованих
партнерів Європейського Союзу.

Іраклій Кобахідзе, Голова Парламенту Грузії
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