
Nichtamtliche Übersetzung 

Офіційний візит Президента України Петра Порошенка до Берліну 

12 квітня 2019 р. в Бундестазі відбулася офіційна зустріч представників парламентської фракції 

Союз 90/Зелені з Президентом України Петром Порошенком. 

Уже довгі роки партія «Союз 90/Зелені» стоїть критично і солідарно на стороні України.  

З 2014 року російський уряд веде війну проти України. Півострів Крим було окуповано і 

анексовано всупереч діючим нормам міжнародного права. Вже майже 13 тисяч людей стали 

жертвами цієї війни. Для мільйонів людей ці події є гуманітарною катастрофою. Насильство 

триває і сьогодні. Цей конфлікт також безпосередньо стосується нас, адже він порушує 

міжнародно визнані цінності та принципи, які протягом десятиліть забезпечували мир, 

демократію та стабільність у Європі. Саме тому солідарність з Україною є для нас 

самоочевидною. 

Ми вважаємо себе партнерами всіх тих, хто бореться за демократію, верховенство права та 

прозорість в Україні. Передусім це активістки та активісти демократичного руху Євромайдану і 

незалежне громадянське суспільство. Ми поділяємо їх занепокоєння щодо низки тривожних 

тенденцій останніх років – і в ході розмови з Президентом чітко наголосили на цьому. 

Ми очікуємо, що Федеральна канцлерка також відкрито вимагатиме більшого залучення до 

боротьби з корупцією та активного захисту громадянського суспільства. Насильницькі напади на 

представниць та представників громадянського суспільства є неприйнятними, і органи влади 

повинні переслідувати правопорушників із усією суворістю закону. Норми про обов'язкове 

подання електронних декларацій щодо майнового стану для антикорупційних активістів мають 

бути скасовані. 

Незважаючи на воєнну інтервенцію Россійської Федерації та дестабілізацію, Україна досягла 

визначних успіхів у реформах: зокрема, створенні Національного антикорупційного бюро під 

керівництвом Артема Ситника, децентралізації влади, реформах в сфері державних закупівель 

та охорони здоров'я. 

Цього року на Україну очікують важливі вибори. Якими б не були їх підсумки, ми очікуємо, що 

новообрані представники української влади будуть зміцнювати і захищати інституції, 

насамперед такі, як Національне антикорупційне бюро або новостворений Вищий 

антикорупційний суд. Процес реформ має бути незворотнім та прискореним у тісній співпраці з 

громадянським суспільством. Для подальшого руху в цьому напрямі необхідна дієва та політично 

незалежна прокуратура, яка здатна до боротьби з корупцією. 

З нагоди візиту в Берлін Президент України Петро Порошенко звернувся до фракції Союз 

90/Зелені щодо спільної зустрічі. У дискусії взяли участь голова фракції Катрін Ґерінґ-Еккард, 

заступник голови фракції Аґнешка Брюґер, Мануель Саррацин (уповноважений фракції з питань 

східноєвропейської політики) та Омід Нуріпур (уповноважений фракції у закордонних справах і 

голова Німецько-української парламентської групи). 

 


