Україна готова до більш тісної взаємодії з НАТО

«Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорювати
підготовку до членства в НАТО. Не знімаючи з порядку денного можливість
приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО, ми готові вже
сьогодні, практичною роботою доводити – Україна заслуговує такого
формату відносин з Альянсом. Сподіваємося, що наш прогрес у втіленні
принципів, норм і стандартів НАТО, а також новий формат нашої взаємодії з
Альянсом буде визнано у подальших політичних рішеннях союзників», –
сказав Президент під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками
засідання Комісії Україна – НАТО в Києві.
Глава держави наголосив, що сьогодні українська влада сфокусована на
структурних реформах, зміцненні демократичних інститутів і верховенства
права, модернізації сектору безпеки та оборони.
«Ми вдячні вам за практичну допомогу в цьому. Це комплексна
реформа системи управління силами оборони, системи логістики і
стандартизації, медичне забезпечення у Збройних силах України. Ми хочемо
розширити програми з підготовки цивільного персоналу у секторі оборони, з
удосконалення професійної підготовки наших військових та покращення
можливостей для розмінування», – підкреслив Президент України.
За словами Глави держави, на сьогоднішній зустрічі сторонни також
торкнулися складних питань. ВолодимирЗеленський запевнив, що боротьба з
корупцією розбудова громадянського суспільства залишаються пріоритетами
його роботи на посаді Президента та роботи українського уряду.
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«Щодо захисту прав національних меншин ми запевнили союзників,
щоУкраїнавиконуєвсірекомендаціїВенеціанськоїкомісіїщодо Закону України
«Про освіту». Більше того – шістьіз семи рекомендаційукраїнська сторона
вжевиконала», – наголосиввін.
ВолодимирЗеленськийзазначив, щоУкраїнафактичнорозташована на
південно-східномуфланзі
Альянсу
і
є
невід’ємноючастиноюєвроатлантичногобезпекового простору.
«Менібулоприємнопочути,
що
в
НАТО
визнаютьпрофесійністьукраїнськихвійськових і цінують наш внесок у
співпрацю», – зауважив Президент України.
Вінтакожвисловивподяку Альянсу за незміннупідтримкунезалежності,
суверенітету
й
територіальноїцілісностіУкраїни
в
межах
їїміжнародновизнанихкордонів, включно з півостровомКрим.
Зісвого боку Генеральнийсекретар НАТО ЄнсСтолтенбергпідкреслив,
що союзники по Альянсу підтримуютьтериторіальнуцілісністьУкраїни та
ніколи
не
визнаютьспробунезаконноїанексіїКримуРосією.
Вонитакожзасуджуютьагресивнідії РФ у Чорноморськомурегіоні.
«Союзники
закликаютьРосіюповернутиУкраїні
судна,
якібулизахопленіторік, і забезпечитивільний доступ до українськихпортів у
Азовськомуморі», – наголосиввін.
Генеральнийсекретар НАТО заявив, щовсікраїни – члени Альянсу
підтримуютьУкраїну. «Ми надаємополітичну, практичнудопомогу та
підтримуємосаметериторіальнуцілісністьУкраїни»,
–
констатувавЄнсСтолтенберг.
Джерело:https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua

