
In merito alla risoluzione votata dal Consiglio Regionale del Veneto con cui si invita il Governo 
italiano a riconoscere gli esiti del referendum relativo all’indipendenza della Crimea dall’Ucraina e 
a chiedere la revoca delle misure restrittive nei confronti della Federazione Russa, il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ribadisce la propria consolidata posizione, 
condivisa dall’Unione Europea, dai partner NATO e dai Paesi G7, di non riconoscimento degli esiti 
del referendum sull’indipendenza della Crimea del 16 marzo 2014 e della successiva annessione 
alla Federazione Russa, compiuti in violazione di principi e norme di diritto internazionale che 
vietano la modifica unilaterale dei confini di uno Stato.   La durata delle misure sanzionatorie 
adottate dall’Unione Europea nei confronti della Federazione Russa è collegata alla piena attuazione 
degli Accordi di Minsk e al rispetto della sovranità ucraina.   Il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale conferma pieno sostegno al lavoro del formato Normandia e 
dell’OSCE e sottolinea il loro ruolo fondamentale per una soluzione negoziata e pacifica della crisi 
in Ucraina orientale, nel pieno rispetto del diritto internazionale. 

 

_________________________________ 

 

В связи с резолюцией, принятой Региональным Советом Венето, в которой призывают 
правительство Италии признать итоги референдума по вопросу  независимости Крыма от 
Украины и требуют отмены ограничительных мер в отношении   Российской Федерации, 
Министерство Иностранных Дел и Международного Сотрудничества  подтверждает свою 
твердую позицию,  разделяемую  Европейским Союзом, партнерами  по НАТО и странами 
G7,  о непризнании  результатов референдума по вопросу о независимости Крыма от 16 
марта 2014 года и последующее присоединение к Российской Федерации,  которые 
произошли в нарушение принципов и норм международного права, запрещающих 
одностороннее изменение границ государства. 

Продолжительность санкций, принятых Европейским союзом в  отношении  Российской 
Федерации, связана с полным выполнением Минских  Соглашений  и  соблюдением  
суверенитета Украины. 

Министерство Иностранных Дел и Международного Сотрудничества подтверждает полную 
поддержку работы  в Нормандском  формате и ОБСЕ и подчеркивает их основополагающую 
роль в переговорном и  мирном урегулировании  кризиса в восточной части Украины, в 
полном соответствии с нормами международного права. 

 

_________________________________ 

 

 

У зв`язку з резолюцією, прийнятою Регіональною Радою Венето, в якій закликають уряд 
Італії визнати підсумки референдуму з питання про незалежність Криму від України і 



вимагають скасування обмежувальних заходів по відношенню до Російської Федерації, 
Міністерство Закордонних Справ і Міжнародного Співробітництва підтверджує свою тверду 
позицію, яку поділяє Європейський Союз, партнери по НАТО і країни G7, щодо невизнання 
результатів референдуму з питання про незалежність Криму від 16 березня 2014 року і 
подальшого приєднання до Російської Федерації, які буди здійснені з порушенням принципів 
і норм міжнародного права, що забороняють односторонню зміну кордонів держави. 

Тривалість санкцій, прийнятих Європейським Союзом по відношенню до Російської 
Федерації,  пов`язана з повним здійсненням Мінських Угод і  дотриманням суверенітету 
України. 

Міністерство Закордонних Справ та Міжнародного Співробітництва підтверджує повну 
підтримку роботи в Нормандському форматі та ОБСЄ і підкреслює їх ключову роль в 
переговорному і  мирному врегулюванні кризи в східній частині України, в повній 
відповідності з нормами міжнародного права. 


