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Стенограма виступу [неофіційний переклад]
Шановні Президенти,
Міністри,
Екселенції,
Пані та панове,

Мені дуже приємно виступати на цій Конференції з питань реформ в Україні.
За її простою назвою стоять важливі та спільні прагнення.
Усі з нас, присутні тут сьогодні, бажають розбудовувати найкраще з того,
чого досягла Україна;
І забезпечувати зміни на користь усіх українців.
Ось уже понад 25 років їхня країна є високо цінованою державою-членом
Ради Європи.
Наша Організація існує для того, щоб захищати й підтримувати права
людини, демократію та верховенство права:
Щоби встановлювати загальні європейські стандарти та допомагати
національним органам влади здійснювати кроки, необхідні для їхнього
дотримання.
У цьому плані Україна своєю участю зробила важливий внесок до життя в
Європі.

І вона здійснила важливі кроки на шляху до кращого майбутнього для себе.
Засвоюючи наші стандарти, реалізуючи реформи, співпрацюючи над
національними Планами дій;
Усе це уможливило досягнення прогресу.
Права людини зміцнились;
Виборча реформа стала справедливішою;
Уряд став більш децентралізованим;
Інклюзивність ромів і кочівників поліпшилася;
У слідчих органах і органах прокуратури проходить структурна перебудова;
Права внутрішньо переміщених осіб розширено;
І володіння медіа стає прозорішим, а суспільне мовлення – надійнішим.
Звісно, можна навести й інші приклади.
І в тому, що стосується співпраці з органами Ради Європи, теж
спостерігаються позитивні явища.
Проводячи реформи, Україна інколи активно зверталася за порадою до нашої
Венеційської комісії – мені відомо, що Ви, Президент Зеленський, робили це
особисто.
І на парламентському рівні ратифікація Верховною Радою Конвенції про
доступ до офіційних документів також є позитивний знак у напрямку
підвищення прозорості та, своєю чергою, підзвітності.
Я знаю, що також докладаються зусилля з ратифікації нашої Стамбульської
конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому
насильству.
Це дуже вітається.

Організація Об’єднаних Націй характеризує Стамбульську конвенцію як
«золотий стандарт».
Вона ставить за мету запобігти насильству;
Захистити тих, хто стає його жертвами;
І забезпечити притягнення винних до відповідальності.
Там, де вона набула чинності, вона працює.
І я з нетерпінням очікую того часу, коли завдяки їй жінки по всій Україні
житимуть у більшій безпеці.
Звичайно, Україна виграла б від подальших реформ у багатьох сферах.
Ця Конференція визнає цей факт.
Слід робити більше для імплементації Європейської конвенції з прав людини
та виконання рішень Європейського суду з прав людини повною мірою,
швидко й завжди.
Це вимога закону для кожної з наших 47 держав-членів, навіть коли
виникають політичні ускладнення.
Мовні та освітні права меншин мають бути краще захищені через реалізацію
рекомендацій і правових норм Ради Європи.
Слід нарощувати зусилля із запобігання та подолання корупції.
А розпочаті реформа децентралізації та судова реформа мають бути
завершені.
Для всього цього й багато чого іншого потрібні інституції.
Іноді вони будуть нові.
Але вони завжди мусять бути ефективні, дієві та підзвітні.

Гарною новиною є те, що кожне з цих питань посідає важливе місце в
чинному Плані дій, узгодженому Україною та Радою Європи.
І я вдячна Європейському Союзу та ще 26 донорам, які здійснили фінансовий
внесок у його реалізацію.
Разом ми зможемо й далі досягати прогресу.
За правильного підходу дивіденди будуть реальні.
Україна, в якій люди зможуть жити в умовах більшої свободи, безпеки та
гідності:
І країна, де визначеність, стабільність і верховенство права створюють умови
для економічної стабільності, сталого зростання та індивідуального
процвітання.
Це подорож, яку варто здійснити, і Рада Європи буде з вами щокроку на
цьому шляху.
Я знаю, що на порядку денному цієї конференції – реформи сектору безпеки
та оборони.
І я також знаю, що проведення будь-якої реформи також ускладнюється в
умовах збройного конфлікту.
Рада Європи не є безпековою організацією.
Але ми тут для того, аби забезпечувати основоположні права кожного
громадянина в усіх наших державах-членах.
Отже, дозвольте сказати таке.
Ми стали першою міжнародною організацією, що засудила незаконну
анексію Криму та міста Севастополя.
Наш Комітет міністрів чітко заявляв, що кризу потрібно вирішувати мирно
на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України,
підкріпленій суворим дотриманням міжнародного права.

І ми погоджуємось з необхідністю повної реалізації Мінських домовленостей
і висновків Паризького саміту задля припинення військового конфлікту на
Донбасі.
Ми занепокоєні ситуацією з правами людини, що склалася зараз на
Кримському півострові.
І в травні наш Комітет міністрів ухвалив рішення, запропонувавши мені
звернутися до всіх сторін із тим, щоб допустити в Крим органи Ради Європи
та організувати випуск регулярних звітів про ситуацію з правами людини в
Криму.
Органи з питань прав людини, у тому числі нашого Комісара з прав людини,
також просять регулярно надавати оцінки на основі цього доступу.
Це правильно і добре, і я вже зробила перші кроки на виконання рішення.
Слід чітко розуміти, що ця критична ситуація не залишиться без уваги.
Але вона не має відволікати від інших успіхів, яких ми можемо досягти.
Реформа відкриває громадянам України шлях до кращого життя.
Ця конференція, її порядок денний – і участь тих, у зусиллях котрих
відчувається потреба:
Це позитивні ознаки, що свідчать про перспективи змін.
Супроводжувати вас у цій подорожі буде ще приємніше.

