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RESOLUCIJA (1)
o položaju Julije Timošenko
(2012/C 153/05)
PARLAMENTARNA SKUPŠČINA EURONEST,

— ob upoštevanju srečanja, ki je potekalo od 2. do 4. aprila 2012 v Bakuju (Azerbajdžan),
— ob upoštevanju člena 9(3) Poslovnika,
A. ker je Ukrajina v okviru vzpostavljanja demokracije sprejela pomembne ukrepe na področju gospodar
skega in političnega razvoja;
B.

ker je bila nekdanja predsednica vlade Julija Timošenko 11. oktobra 2011 obsojena na sedemletno
zaporno kazen zaradi domnevne zlorabe položaja pri podpisu pogodb o dobavi plina z Rusijo v letu
2009 in ker ji je bil izdan nalog za plačilo domnevne odškodnine ukrajinski družbi Naftogaz v višini
1,5 milijarde UAH, zaradi česar so se pojavili pomisleki glede političnih svoboščin, pravne države in
stanja demokracije v Ukrajini;

C.

ker je ukrajinsko državno vodstvo, vključno s predsednikom Janukovičem, že večkrat izrazilo zaveza
nost evropskim vrednotam in procesu vključevanja ter željo, da bi Ukrajina sčasoma postala država
članica EU; ker je treba poudariti osebno odgovornost Janukoviča za izpolnitev številnih obljub
mednarodnim in evropskim partnerjem;

D. ker je peti senat Evropskega sodišča za človekove pravice 15. marca 2012 sprejel sklep, da bo v skladu
s 391. členom svojega poslovnika obvestil ukrajinsko vlado, da mora nekdanji predsednici vlade Juliji
Timošenko zagotoviti dostop do primernega zdravljenja v ustrezni ustanovi;
E.

ker bo ukrajinsko najvišje posebno sodišče za civilne in kazenske zadeve 15. maja 2012 obravnavalo
kasacijsko pritožbo, ki jo je vložila obramba Julije Timošenko;

1. obžaluje obsodbo nekdanje predsednice vlade Julije Timošenko; poudarja, da sta okrepitev pravne države
in neodvisno sodstvo, v kombinaciji z začetkom verodostojnega boja proti korupciji, bistvenega pomena
ne samo za vse tesnejše odnose med EU in Ukrajino, temveč tudi za utrjevanje demokracije v tej državi;
2. poziva ukrajinske organe, naj Juliji Timošenko in drugim članom njene vlade, ki so obtoženi gospodar
skih kaznivih dejanj, zagotovijo pošten, pregleden in nepristranski pritožbeni postopek;
3. poziva ukrajinski parlament, naj nemudoma pregleda in spremeni kazenski zakonik, ki je bil uporabljen
v zadevi proti Juliji Timošenko, zlasti njegov 365. člen, ki izvira še iz časov sovjetskega kazenskega
zakonika in omogoča kazenski pregon zaradi političnih odločitev, zaradi česar ni v skladu z mednarod
nimi standardi;
4. zahteva, da ukrajinske oblasti Juliji Timošenko, Juriju Lučenku in Valeriju Ivašenku v skladu z mednarod
nimi standardi zagotovijo temeljno pravico do zdravja in dobrega počutja ter zdravstveno oskrbo, ki jo
potrebujejo;
5. je seznanjen z nedavnim obiskom mednarodnih zdravstvenih strokovnjakov in poziva ukrajinske oblasti,
naj upoštevajo njihova priporočila in po potrebi omogočijo zdravstveno obravnavo zunaj zaporniškega
sistema; poziva ukrajinsko vlado, naj v prihodnje omogoči redno opravljanje podobnih neodvisnih
zdravstvenih pregledov;
(1) Sprejeta 3. aprila 2012 v Bakuju (Azerbajdžan).
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6. poziva ukrajinske oblasti, naj omogočijo redne toksikološke preskuse v neodvisnih laboratorijih v
Evropski uniji;
7. naroči svojima sopredsednikoma, naj to resolucijo posredujeta Svetu EU, Evropski službi za zunanje
delovanje, Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu, predsedniku Ukrajine ter vladam in skupščinam
vzhodnoevropskih partnerskih držav.
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