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Declaração 2 (2014) sobre “ A situação na Ucrânia”, 

adoptada pelo Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da 

Europa, a 25 de março de 2014 

26.ª SESSÃO 

[Estrasburgo, 25-27 de março de 2014] 

 

1. O Congresso dos poderes locais e regionais do Conselho da Europa 

declara-se vivamente preocupado pela evolução da situação na 

Ucrânia, nomeadamente pelos atentados à integridade territorial 

deste país. 

2. Partilha as inquietações expressas na matéria pelo Comité de 

Ministros e Assembleia parlamentar do Conselho da Europa, e mais 

genericamente por toda a comunidade internacional. 

3. Não aceita a validade do referendo, organizado a 16 de março 

último, sem as garantias democráticas mínimas que devem envolver 

todo o escrutínio e que são uma condição necessária do Congresso 

aquando observa eleições locais e regionais. 

4. Esta pseudo-consulta não poderia, de nenhum modo, abrir o 

caminho a uma modificação da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. 

O recurso à força militar pela Rússia para redesenhar as fronteiras 

nacionais é inaceitável. O Congresso condena, pois, a anexação da 

Crimeia e de Sébastopol pela Rússia em violação do direito 

internacional. A ocupação de territórios de Estados independentes, 

como vimos na Geórgia em 2008 e como o vemos hoje na Ucrânia é 

inaceitável em direito internacional e não poderá ser tolerado. 

5. O Congresso reitera o seu pleno apoio a que a Crimeia e Sébastopol 

continuem a ser uma parte incontestável da Ucrânia e para que a 
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integridade do território seja restabelecida. O Congresso exorta, 

igualmente, todos os partidos a respeitarem plenamente os Direitos 

do Homem e o Estado de Direito. 

6. O Congresso relembra que a Crimeia dispunha, antes deste 

referendo, de uma larga autonomia, e que esta poderia ter sido, se 

necessário, reforçada em concertação com as autoridades nacionais 

ucranianas. A este respeito recorda a sua Recomendação 346 (2013) 

sobre “As regiões e territórios com um estatuto particular na 

Europa”, adoptada a 31 de outubro de 2013. 

7. Além do mais, dá o seu apoio às novas autoridades ucranianas, 

legítimas para todas as iniciativas que estas tomarão para reforçar a 

democracia no seu país para proteger os direitos de todos os 

cidadãos ucranianos, compreendendo os grupos linguísticos, 

culturais e nacionais minoritários, num espírito de integração e para 

permitir um diálogo real entre todas as forças políticas. 

8. Este diálogo deve, em particular, permitir a todas as pessoas que 

pertençam a uma minoria na Ucrânia, nomeadamente à população 

russófona, bem como às minorias não russófonas da República 

autónoma da Crimeia, anexada ilegalmente pela Federação da 

Rússia, beneficiarem plenamente das disposições da Convenção-

Quadro para a protecção das minorias nacionais e daquelas da Carta 

das línguas regionais e minoritárias. Diálogo que deverá, por fim, 

conduzir a uma reforma constitucional e administrativa que dote 

este país de instituições que recolham um largo consenso e que 

sejam, para as colectividades locais e regionais, conformes aos 

princípios da Carta europeia da autonomia local e ao Quadro de 

referência para a democracia regional. 

9. O congresso relembra as suas Recomendações adoptadas na sessão 

de 29 a 31 de outubro de 2013, na sequência do relatório sobre a 

democracia local e regional na Ucrânia, e em particular aquelas que 

solicitam: 

a) O levantamento das restrições constitucionais e legislativas  

às quais estão submetidas as colectividades locais e o reforço da 

subsidiariedade outorgando uma parte importante dos assuntos 

públicos às colectividades locais; 
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b) A transferência de competências administrativas dos distritos e das 

regiões para as instâncias eleitas, de modo a criar uma 

administração sob sua responsabilidade. 

10.Tal reforma reforçará a democracia e a coesão social, económica e 

territorial na Ucrânia. 

11. O Congresso declara-se pronto a examinar com as novas 

autoridades a implementação destas recomendações. E está, em 

particular, disposto a enviar uma delegação  

à Ucrânia, incluindo a região da Crimeia, para examinar a situação no 

país. Está, igualmente, à disposição das autoridades ucranianas para 

participar numa missão de observação das eleições locais, as quais 

terão lugar a 25 de Maio de 2014 em várias cidades ucranianas. 

 

Relator: Marc COOLS, Bélgica (Câmara dos Poderes Locais – GILD: Grupo 

Independente e Liberal Democrata) 

 


