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PÄÄTÖSLAUSELMA (1)
Julija Tymošenkon tilanteesta
(2012/C 153/05)
EURONESTIN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS, joka

— ottaa huomioon Bakussa (Azerbaidžan) 2.–4. huhtikuuta 2012 pidetyn kokouksen,
— ottaa huomioon työjärjestyksensä 9 artiklan 3 kohdan,
A. katsoo, että Ukraina on tiellään kohti demokratiaa ottanut tärkeitä askelia taloudellisessa ja poliittisessa
kehityksessä,
B.

palauttaa mieliin, että entisen pääministerin Julija Tymošenkon tuomitseminen 11. lokakuuta 2011
seitsemäksi vuodeksi vankeuteen väitetystä vallan väärinkäytöstä Venäjän kanssa vuonna 2009 tehtyjen
kaasusopimusten allekirjoituksen yhteydessä ja määräys, jonka mukaan hänen on maksettava ukrain
alaiselle Naftogazille 1,5 miljardia hryvnia (UAH) vahingonkorvausta, herättivät huolta poliittisista va
pauksista, oikeusvaltion periaatteista ja demokratian tilasta Ukrainassa,

C.

toteaa, että Ukrainan valtion johtajat, myös presidentti Janukovitš, ovat toistuvasti ilmaisseet sitoumuk
sensa eurooppalaisiin arvoihin ja yhdentymisprosesseihin sekä Ukrainan halukkuuden liittyä EU:hun
pitkällä aikavälillä; korostaa presidentti Janukovitšin olevan henkilökohtaisesti vastuussa kansainvälisille
ja eurooppalaisille kumppaneille antamiensa lukuisten lupausten täyttämisestä,

D. palauttaa mieliin, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen viides jaosto päätti 15. maaliskuuta 2012
ilmoittaa Ukrainan hallitukselle sääntönsä nro 391 nojalla, että sen on varmistettava, että Ukrainan
entinen pääministeri Julija Tymošenko saa riittävää sairaanhoitoa asianmukaisessa laitoksessa,
E.

toteaa, että Ukrainan ylin siviili- ja rikosoikeudellisten asioiden erikoistuomioistuin käsittelee 15. touko
kuuta 2012 Julija Tymošenkon puolustuksen tekemää kassaatiovalitusta,

1. pitää entisen pääministerin Julija Tymošenkon tuomiota valitettavana; korostaa, että oikeusvaltion ja
riippumattoman oikeuslaitoksen vahvistaminen sekä uskottavien korruption vastaisen toimien aloittami
nen edistävät oleellisesti EU:n ja Ukrainan suhteiden syventymistä sekä demokratian vakiintumista Uk
rainassa;
2. kehottaa Ukrainan viranomaisia tarjoamaan Julija Tymošenkolle ja muille hänen hallituksensa jäsenille,
joita syytetään talousrikoksista, oikeudenmukaisen, avoimen ja puolueettoman muutoksenhakuprosessin;
3. kehottaa Verhovna Radaa tarkastelemaan uudelleen ja muuttamaan viipymättä Julija Tymošenkoa vas
taan sovellettua rikoslakia, erityisesti sen 365 artiklaa, joka on peräisin Neuvostoliiton rikoslaista, jossa
säädetään poliittisia päätöksiä koskevien rikosoikeudellisten syytteiden nostamisesta ja joka ei nykyisessä
muodossaan ole kansainvälisten standardien mukainen;
4. pyytää Ukrainan viranomaisia takaamaan Julija Tymošenkon, Juri Lutsenkon ja Valery Ivashšenkon
perusoikeuden terveyteen ja hyvinvointiin sekä vaatii, että he saavat tarvitsemansa sairaanhoidon kan
sainvälisten standardien mukaisesti;
5. panee merkille kansainvälisten lääketieteen asiantuntijoiden taannoisen vierailun sekä kehottaa Ukrainan
viranomaisia noudattamaan heidän suosituksiaan ja tarvittaessa sallimaan sairaanhoidon vankilajärjestel
män ulkopuolella; kehottaa Ukrainan hallitusta hyväksymään sen, että tulevaisuudessa tehdään säännöl
lisesti samanlaisia riippumattomia kansainvälisiä lääkärintarkastuksia;
(1) Annettu Bakussa, Azerbaidžanissa 3. huhtikuuta 2012.
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6. pyytää Ukrainan viranomaisia sallimaan Euroopan unionin riippumattomissa laboratorioissa tehtävät
säännölliset toksikologiset testit;
7. kehottaa yhteispuheenjohtajia välittämään tämän päätöslauselman EU:n neuvostolle, EUH:lle, Euroopan
komissiolle, Euroopan parlamentille, Ukrainan presidentille sekä itäisen Euroopan kumppanimaiden
hallituksille ja kansallisille parlamenteille.
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