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USNESENÍ (1)
o situaci Julije Tymošenkové
(2012/C 153/05)
PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ EURONEST,

— s ohledem na schůzi, jež proběhla v Baku (v Ázerbájdžánu) ve dnech 2.–4. dubna 2012,
— s ohledem na čl. 9 odst. 3 jednacího řádu,
A. vzhledem k tomu, že na cestě k demokracii Ukrajina učinila důležité kroky z hlediska hospodářského
a politického vývoje;
B.

vzhledem k tomu, že odsouzení bývalé premiérky Julije Tymošenkové dne 11. října 2011 k sedmi
letům vězení za údajné zneužití pravomoci při podpisu smluv na dodávky zemního plynu s Ruskem
v roce 2009 a za příkaz, aby bylo ukrajinskému Naftogazu vyplaceno 1,5 miliardy UAH za údajné
způsobené škody, vyvolalo obavy o politické svobody, právní stát a stav demokracie na Ukrajině;

C.

vzhledem k tomu, že ukrajinští vedoucí představitelé státu včetně prezidenta Janukovyče opakovaně
vyjádřili závazek řídit se evropskými hodnotami a zapojit se do procesu integrace s cílem stát se
v delším časovém horizontu členským státem EU; zdůrazňujíc osobní odpovědnost prezidenta Janu
kovyče za dodržení mnohonásobných slibů daných mezinárodním a evropským partnerům;

D. vzhledem k tomu, že pátý senát Evropského soudu pro lidská práva dne 15. března rozhodl, že na
základě článku 391 svého jednacího řádu ukrajinské vládě dává na vědomí, že je povinna zajistit, aby se
bývalé ukrajinské premiérce Juliji Tymošenkové dostalo odpovídající lékařské péče ve vhodném zařízení;
E.

vzhledem k tomu, že dne 15. května 2012 Nejvyšší soud Ukrajiny pro občanské a trestní věci projedná
kasační stížnost, kterou předložili obhájci Julije Tymošenkové;

1. vyjadřuje politování nad odsouzením bývalé premiérky Julije Tymošenkové; zdůrazňuje, že posílit právní
stát a nezávislé soudnictví a zahájit věrohodný boj proti korupci je nezbytné nejen pro prohloubení
vztahů mezi EU a Ukrajinou, ale také pro upevnění demokracie na Ukrajině;
2. naléhavě vyzývá ukrajinské orgány, aby Juliji Tymošenkové a dalším členům její vlády, kteří čelí obvinění
ze spáchání hospodářských trestných činů, zajistily spravedlivé, transparentní a nestranné odvolací řízení;
3. naléhavě vyzývá ukrajinský parlament, aby bez prodlení přezkoumal a novelizoval trestní zákoník, podle
kterého je Julija Tymošenková souzena, a zejména článek 365 tohoto zákoníku, který pochází ještě ze
sovětského trestního zákoníku a jeho ustanovení umožňují trestní stíhání za politická rozhodnutí, což je
samo o sobě v rozporu s mezinárodními standardy;
4. požaduje, aby ukrajinské orgány zaručily Juliji Tymošenkové, Juriji Lucenkovi a Valeriji Ivaščenkovi
základní právo na zdraví a dobré životní podmínky a aby jim v souladu s mezinárodními normami
byla poskytnuta potřebná lékařská péče;
5. bere na vědomí nedávnou prohlídku provedenou mezinárodními lékařskými odborníky a vyzývá ukra
jinskou vládu, aby respektovala jejich doporučení a v případě potřeby umožnila lékařskou péči mimo
vězeňský systém; naléhavě vyzývá ukrajinskou vládu, ať umožní, aby podobná nezávislá mezinárodní
lékařská vyšetření mohla být v budoucnosti pravidelně prováděna;
(1) Přijato v Ázerbájdžánu v Baku dne 3. dubna 2012.
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6. žádá ukrajinské orgány, aby umožnily provádět v nezávislých laboratořích v Evropské unii pravidelné
toxikologické testy;
7. pověřuje své spolupředsedy, aby předali toto usnesení Radě Evropské unie, ESVČ, Evropské komisi,
Evropskému parlamentu, prezidentovi Ukrajiny a vládám a národním shromážděním zemí Východního
partnerství.
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