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Lietuvos Respublikos Seimo parlamentinių ryšių su Ukraina grupės nariai, 

primindami, jog šiomis dienomis minimos Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą ir 

neteisėtos Krymo aneksijos metinės; 

atkreipdami dėmesį, kad nuo Minsko susitarimų praėjo penkeri metai, tačiau nėra jokio 

ženklaus postūmio juos įgyvendinant, ir akivaizdu, kad Rusija net neketina jų laikytis. Vietoj to 

matomi priešingi žingsniai: Donetske ir Luhanske vykdoma neteisėta „pasportizacija“, kai 

supaprastinta tvarka Rytų Ukrainos gyventojams yra išduodami rusiški pasai, Mariupolio ir 

Berdiansko uostų blokada, kuri aiškiai demonstruoja, kad Rusija siekia legitimizuoti Krymo 

aneksiją, Azovo jūrą paversti savo vidaus jūra ir galimų karinių veiksmų, nukreiptų prieš Ukrainą, 

placdarmu; 

atsižvelgdami į 2016 m. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Krymo totorių 

(2016/2692(RSP)); 

pabrėždami, jog Rusija yra atsakinga už stipriai blogėjančią Krymo totorių padėtį, šiurkščius 

jų teisių pažeidimus, nuolatinį persekiojimą, prievartinę rusifikaciją, žodžio, spaudos ir religijos 

laisvės suvaržymus, 

pabrėžiame, kad tebesitęsiant Krymo aneksijai ir Rusijos agresijai Donbaso regione, 

tarptautinė parama Ukrainai yra nepaprastai svarbi; 

tvirtai remiame Ukrainos teritorinį vientisumą ir nepripažįstame Krymo aneksijos; 

pabrėžiame, kad vietos valdžios rinkimai Donbase įmanomi tik užtikrinus saugumą ir laisvą 

prieigą tarptautiniams stebėtojams, žurnalistams. Rinkimai gali būti surengti tik pagal Ukrainos 

įstatymus ir atitikti ESBO standartus, taip pat tik išvedus užsienio karines pajėgas ir nelegalias 

ginkluotąsias grupes bei visiškai atstačius Ukrainos sienų kontrolę; 

atkreipiame dėmesį, kad specialiojo statuso suteikimas Donbaso regionui gali būti svarbus 

žingsnis sprendžiant konfliktą Rytų Ukrainoje, tačiau kartu tai kelia susirūpinimą, jog taip gali būti 

ribojamas Ukrainos suverenitetas ir leidžiama užsienio jėgoms daryti įtaką šalies užsienio politikai, 

pavyzdžiui, pasirinktai euroatlantinės integracijos krypčiai; 

raginame tarptautinę bendruomenę imtis priemonių dėl Rusijos supaprastinta tvarka 

neteisėtai išduodamų pasų Donetsko ir Luhansko gyventojams nepripažinimo; 
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priduriame, jog labai svarbu dėti visas pastangas, kad informacija apie Rusijos vykdomą ir 

prieš Krymo totorius nukreiptą priešišką politiką išliktų nuolatiniame tarptautinės bendruomenės 

dėmesio centre; 

pažymime, kad Rusija yra konflikto Rytų Ukrainoje šalis, o ne tarpininkė, todėl Europos 

Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos Rusijai turi būti tęsiamos tol, kol nebus pilnai 

įgyvendinti Minsko susitarimai, o Krymas nebus grąžintas Ukrainai; 

pabrėžiame, kad laisvas tautos apsisprendimas reiškia, kad niekas – nei kaimyninė, nei jokia 

kita užsienio šalis – negali valstybei diktuoti, kaip ji turi gyventi ir kokį kelią pasirinkti, – tik patys 

žmonės gali tai nuspręsti. 
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