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REZOLUȚIE (1)
privind situația Iuliei Timoșenko
(2012/C 153/05)
ADUNAREA PARLAMENTARĂ EURONEST,

— având în vedere reuniunea care a avut loc la Baku (Azerbaidjan) între 2-4 aprilie 2012,
— având în vedere articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul de procedură,
A. întrucât, în drumul său spre democrație Ucraina a făcut pași importanți în ceea ce privește dezvoltarea
sa economică și politică,
B.

întrucât condamnarea la 11 octombrie 2011 a fostului prim-ministru, Iulia Timoșenko, la șapte ani de
închisoare pentru presupusul abuz de putere din timpul semnării cu Rusia a contractelor de furnizare a
gazelor în 2009 și hotărârea potrivit căreia aceasta ar trebui să plătească către Naftohaz Ucraina 1,5
miliarde UAH în presupuse daune, au dat naștere la îngrijorări cu privire la libertățile politice, la statul
de drept și la situația democrației din Ucraina,

C.

întrucât conducerea statului ucrainean, inclusiv președintele Ianukovici, și-a exprimat în mod repetat
angajamentul față de valorile europene și procesele de integrare, cu aspirația de a deveni un stat
membru al UE pe termen lung; subliniind responsabilitatea personală a dlui Ianukovici de a-și
îndeplini multiplele sale promisiuni față de partenerii europeni și internaționali,

D. întrucât Camera a cincea a Curții Europene a Drepturilor Omului a decis la 15 martie 2012 să arate
guvernului ucrainean, în conformitate cu articolul 391 din Regulamentul Curții, că este necesar să se
asigure că fostul prim-ministru ucrainean, Iulia Timoșenko, beneficiază de tratament medical adecvat
într-o instituție corespunzătoare,
E.

întrucât Înalta Curte a Ucrainei specializată în cauze civile și penale va lua în considerare la 15 mai
2012 cererea de recurs adresată de echipa de apărare a Iuliei Timoșenko,

1. deplânge condamnarea fostului prim-ministru Iulia Timoșenko; subliniază faptul că o consolidare a
statului de drept și un sistem judiciar independent, precum și inițierea unei lupte credibile împotriva
corupției, sunt esențiale nu numai pentru aprofundarea relațiilor UE-Ucraina, ci și pentru consolidarea
democrației în Ucraina;
2. solicită autorităților ucrainene să asigure un proces de recurs echitabil, transparent și imparțial pentru
Iulia Timoșenko și pentru alți membri ai guvernului său care se confruntă cu acuzații de săvârșire de
infracțiuni economice;
3. solicită Radei Supreme să revizuiască și să modifice, fără întârziere, codul penal aplicat împotriva Iuliei
Timoșenko, în special articolul 365 din acesta, care datează de la Codul penal sovietic și prevede
urmărirea penală pentru decizii politice și care, ca atare, nu este conform cu standardele internaționale;
4. solicită garantarea de către autoritățile ucrainene a dreptului fundamental la sănătate și bunăstare al Iuliei
Timoșenko, al lui Yuri Lutșenko și al lui Valeri Ivașcenko și ca aceștia să primească îngrijirea medicală de
care au nevoie, în conformitate cu standardele internaționale;
5. ia act de vizita recentă a experților medicali internaționali și solicită autorităților ucrainene să își respecte
recomandările și să permită, dacă este cazul, tratamentul medical în afara sistemului penitenciar; solicită
guvernului ucrainean ca, pe viitor, să permită efectuarea cu regularitate a unor examinări medicale
internaționale independente similare;
(1) Astfel cum a fost adoptată la Baku, Azerbaidjan, la 3 aprilie 2012.
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6. solicită autorităților ucrainene să permită realizarea cu regularitate a testelor toxicologice în laboratoare
independente din Uniunea Europeană;
7. instruiește copreședinții săi să transmită prezenta rezoluție Consiliului UE, SEAE, Comisiei Europene și
Parlamentului European, precum și președintelui Ucrainei și guvernelor și adunărilor naționale ale
partenerilor est-europeni.

30.5.2012

