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BESLUTNING (1)
om Julia Timosjenkos situation
(2012/C 153/05)
DEN PARLAMENTARISKE FORSAMLING EURONEST,

— der henviser til mødet i Baku i Aserbajdsjan den 2.-4. april 2012,
— der henviser til forretningsordenens artikel 9, stk. 3,
A. der henviser til, at Ukraine på vejen mod demokrati har taget vigtige skridt med hensyn til landets
økonomiske og politiske udvikling,
B.

der henviser til idømmelsen den 11. oktober 2011 af den tidligere premierminister, Julia Timosjenko,
til syv års fængsel for påstået magtmisbrug i forbindelse med undertegnelsen af gaskontrakter med
Rusland i 2009 og kendelsen om, at hun skulle betale Naftohaz Ukraine UAH 1,5 mia. i erstatning for
påståede skader, gav anledning til bekymring vedrørende politiske frihedsrettigheder, retsstatsprincippet
og demokratiets tilstand i Ukraine,

C.

der henviser til, at ledelsen af den ukrainske stat, herunder præsident Janukovitj, gentagne gange har
givet udtryk for dens forpligtelse til europæiske værdier og integrationsprocesser med henblik på at
blive medlem af EU på lang sigt; understreger præsident Janukovitjs personlige ansvar for at levere
resultater i forbindelse med hans gentagne løfter til internationale og europæiske partnere,

D. der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols femte afdeling den 15. marts 2012
besluttede at tilkendegive over for den ukrainske regering, at den i henhold til artikel 391 i domstolens
procesreglement skal sørge for, at den tidligere ukrainske premierminister Julia Timosjenko får tilstræk
kelig lægebehandling på et passende sted,
E.

der henviser til, at den højeste specialdomstol i Ukraine for civil- og strafferetlige sager den 15. maj
2012 behandler den kassationsappel, som Julia Timosjenkos forsvarere har indgivet,

1. beklager dommen over den tidligere premierminister Julia Timosjenko; understreger, at en styrkelse af
retsstaten og et uafhængigt retsvæsen samt påbegyndelsen af en troværdig bekæmpelse af korruption er
af afgørende betydning, ikke blot for en udvidelse af forbindelserne mellem EU og Ukraine, men også
for konsolideringen af demokratiet i Ukraine;
2. opfordrer indtrængende de ukrainske myndigheder til at sørge for en retfærdig, gennemsigtig og upartisk
appelprocedure for Julia Timosjenko og andre medlemmer af hendes regering, som anklages for at have
begået økonomisk kriminalitet;
3. opfordrer indtrængende Verkhovna Rada til ufortøvet at revidere og ændre den straffelov, der anvendes
på Julia Timosjenko, særlig paragraf 365, som går tilbage til den sovjetiske straffelovgivning, og som
indeholder bestemmelser om strafferetlig forfølgelse for politiske beslutninger og derfor ikke er i over
ensstemmelse med internationale standarder;
4. kræver, at de ukrainske myndigheder garanterer Julia Timosjenkos, Jurij Lutsenkos og Valerij Ivasjsjenkos
grundlæggende ret til sundhed og trivsel, og at de får den nødvendige lægebehandling i overensstem
melse med internationale standarder,
5. noterer sig det nylige besøg af internationale lægeeksperter, og opfordrer de ukrainske myndigheder til at
overholde deres anbefalinger, og om nødvendigt tillade lægebehandling uden for fængselssystemet;
opfordrer indtrængende den ukrainske regering til regelmæssigt at lade lignende uafhængige internatio
nale lægebehandlinger finde sted i fremtiden,
(1) Som vedtaget i Baku i Aserbajdsjan den 3. april 2012.

C 153/21

C 153/22

DA

Den Europæiske Unions Tidende

6. anmoder de ukrainske myndigheder om at tillade regelmæssige toksikologiske undersøgelser i uafhæn
gige laboratorier i EU;
7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og
Europa-Parlamentet samt Ukraines præsident og regeringerne og nationalforsamlingerne i de østeuro
pæiske partnerlande.
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