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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ÁLLÁSFOGLALÁS (1)
Julija Timosenko helyzetéről
(2012/C 153/05)
AZ EURONEST PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS,

— tekintettel a 2012. április 2–4-én Bakuban (Azerbajdzsán) rendezett találkozóra,
— tekintettel eljárási szabályzata 9. cikkének (3) bekezdésére,
A. mivel gazdasági és politikai fejlődését tekintve Ukrajna fontos lépéseket tett a demokrácia felé vezető
úton,
B.

mivel Ukrajnában a politikai szabadságjogok, a jogállamiság és a demokrácia állapotát illetően aggá
lyokat vet fel az, hogy Julija Timosenko volt miniszterelnökre 2011. október 11-én hét év börtönbün
tetést szabtak ki hatalommal való állítólagos visszaélés miatt az Oroszországgal 2009-ben kötött
gázszerződések aláírásakor, állítólagos kártérítésként pedig 1,5 milliárd ukrán hrivnya megfizetésére
kötelezték az ukrán Naftogaz számára,

C.

mivel Viktor Janukovics elnököt is beleértve az ukrán állami vezetők többször is kifejezték az európai
értékek és az integrációs folyamat melletti elkötelezettségüket, és hosszú távon arra törekednek, hogy az
ország uniós tagállammá váljon; hangsúlyozva Viktor Janukovics azzal kapcsolatos személyes felelős
ségét, hogy eleget tegyen a nemzetközi és európai partnereknek tett többszörös ígéreteinek,

D. mivel az Emberi Jogok Európai Bíróságának ötödik tanácsa 2012. március 15-én úgy döntött, hogy a
Bíróság eljárási szabályzatának 391. cikke alapján felhívja az ukrán kormány figyelmét, hogy köteles
gondoskodni arról, hogy Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök egy megfelelő létesítményben kellő
orvosi ellátásban részesüljön,
E.

mivel Ukrajna legfelsőbb polgári és büntetőbírósága 2012. május 15-én bírálja el a Julija Timosenko
védőügyvédei által benyújtott, megsemmisítés iránti kérelmet,

1. sajnálattal veszi tudomásul Julija Timosenko korábbi miniszterelnök elítélését; hangsúlyozza, hogy a
jogállamiság és az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése, valamint a korrupció elleni hiteles
küzdelem elindítása nemcsak az Unió és Ukrajna közötti kapcsolatok elmélyítése, hanem a demokrácia
Ukrajnában történő megszilárdítása szempontjából is elengedhetetlen;
2. arra sürgeti az ukrán hatóságokat, hogy biztosítsanak tisztességes, átlátható és pártatlan fellebbezési
eljárást Julija Timosenko és a kormány gazdasági bűncselekményekkel vádolt további tagjai számára;
3. arra sürgeti a Verkhovna Radát, hogy késedelem nélkül vizsgálja felül és módosítsa a Julija Timosenkóra
alkalmazott büntető törvénykönyvet, különösen annak a szovjet büntető törvénykönyvből fennmaradt, a
politikai döntések büntetőjogi üldözéséről rendelkező 365. cikkét, amely nem felel meg a nemzetközi
normáknak;
4. felszólít arra, hogy az ukrán hatóságok biztosítsák Julija Timosenko, Jurij Lucsenko és Valerij Ivasenko
egészségügyi ellátáshoz és jóléthez való alapvető jogát, valamint arra is, hogy a nemzetközi normáknak
megfelelően megkapják a számukra szükséges orvosi ellátást;
5. tudomásul veszi a nemzetközi orvos szakértők közelmúltbeli látogatását, és felszólítja az ukrán hatósá
gokat, hogy tartsák tiszteletben ajánlásaikat, adott esetben pedig engedélyezzék a fogvatartási rendszeren
kívüli orvosi kezelést; arra sürgeti Ukrajna kormányát, hogy a jövőben engedélyezze hasonló nemzetközi
orvosi vizsgálatok rendszeres időközönként történő elvégzését;
(1) A 2012. április 3-án, Bakuban elfogadottaknak megfelelően
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6. arra kéri az ukrán hatóságokat, hogy engedélyezzék az Európai Unió független laboratóriumaiban
elvégzett rendszeres toxikológiai vizsgálatokat;
7. utasítja társelnökeit, hogy továbbítsák ezt az állásfoglalást az Unió Tanácsának, az Európai Külügyi
Szolgálatnak, az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek, valamint Ukrajna elnökének, illetve
a kelet-európai partnerek kormányainak és nemzetgyűléseinek.
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