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REZOLŪCIJA (1)
par Yulia Tymoshenko situāciju
(2012/C 153/05)
EURONEST PARLAMENTĀRĀ ASAMBLEJA,

— ņemot vērā sanāksmi, kas no 2012. gada 2. līdz 4. aprīlim notika Baku (Azerbaidžānā),
— ņemot vērā Reglamenta 9. panta 3. punktu,
A. tā kā ceļā uz demokrātiju Ukraina ekonomiskās un politiskās attīstības jomā ir veikusi svarīgus pasā
kumus;
B.

tā kā bijušās premjerministres Yulia Tymoshenko notiesāšana 2011. gada 11. oktobrī, piespriežot viņai
septiņus gadus ieslodzījumā par pilnvaru iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, 2009. gadā parakstot
gāzes piegādes līgumus ar Krieviju, un rīkojums, ka viņai par apgalvoto kaitējumu uzņēmumam
Naftohaz Ukraine ir jāsamaksā UAH 1,5 miljardi, ir radījis bažas saistībā ar politisko brīvību, tiesiskumu
un demokrātijas stāvokli Ukrainā;

C.

tā kā Ukrainas valsts vadības pārstāvji, tostarp prezidents V. Yanukovych, ir vairākkārt apliecinājuši
apņēmību ievērot Eiropas vērtības un īstenot integrācijas procesus ar ilgtermiņa mērķi kļūt par ES
dalībvalsti; uzsverot V. Yanukovych personīgo atbildību par savu daudzskaitlīgo starptautiskajiem un
Eiropas partneriem sniegto solījumu izpildi;

D. tā kā Eiropas Cilvēktiesību tiesas Piektā palāta 2012. gada 15. martā pieņēma lēmumu saskaņā ar Tiesas
reglamenta 391. punktu norādīt Ukrainas valdībai, ka tai ir jānodrošina, lai bijusī premjerministre Yulia
Tymoshenko saņemtu pienācīgu medicīnisko aprūpi atbilstošā iestādē;
E.

tā kā 2012. gada 15. maijā Ukrainas Augstākā specializētā civillietu un krimināllietu tiesa izskatīs Yulia
Tymoshenko aizstāvju grupas iesniegto kasācijas sūdzību,

1. pauž nožēlu par bijušās premjerministres Yulia Tymoshenko notiesāšanu; uzsver, ka tiesiskuma un neat
karīgu tiesu iestāžu nostiprināšana, kā arī ticamas cīņas sākšana pret korupciju ir svarīgs nosacījums ne
tikai ES un Ukrainas attiecību padziļināšanai, bet arī demokrātijas nostiprināšanai Ukrainā;
2. mudina Ukrainas varas iestādes nodrošināt Yulia Tymoshenko un citiem viņas vadītās valdības locekļiem,
kuri ir apsūdzēti ekonomiskos pārkāpumos, godīgu, pārredzamu un objektīvu apelācijas procesu;
3. mudina Verkhovna Rada nekavējoties pārskatīt un grozīt Yulia Tymoshenko lietai piemēroto kriminālli
kumu, jo īpaši tā 365. pantu, kura pamatā ir Padomju Savienības kriminālkodekss un kurš paredz
kriminālu vajāšanu politisku lēmumu dēļ, tādējādi pārkāpjot starptautiskos standartus;
4. pieprasa, lai Ukrainas varas iestādes garantētu Yulia Tymoshenko, Yuriy Lutsenko un Valery Ivashchenko
pamattiesības uz veselības aprūpi un labklājību un lai viņiem tiktu sniegta vajadzīgā veselības aprūpe
atbilstīgi starptautiskajiem standartiem;
5. ņem vērā neseno starptautisku medicīnas speciālistu apmeklējumu un aicina Ukrainas varas iestādes
ievērot viņu sniegtos ieteikumus, vajadzības gadījumā atļaujot ārstēšanu ārpus ieslodzījuma sistēmas;
mudina Ukrainas valdību turpmāk atļaut regulāras līdzīgas starptautiskas medicīniskās pārbaudes;
(1) Pieņemta 2012. gada 3. aprīlī Baku, Azerbaidžānā.
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6. aicina Ukrainas iestādes atļaut regulāru toksikoloģisku pārbaužu veikšanu neatkarīgās Eiropas Savienības
laboratorijās;
7. uzdot līdzpriekšsēdētājiem nosūtīt šo rezolūciju ES Padomei, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Eiropas
Komisijai un Eiropas Parlamentam, kā arī Ukrainas prezidentam un Austrumeiropas partnervalstu
valdībām un nacionālajām asamblejām.
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