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RESOLUTION (1)
om Julia Tymosjenkos situation
(2012/C 153/05)
DEN PARLAMENTARISKA FÖRSAMLINGEN EURONEST UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

— med beaktande av det möte som hölls i Baku (Azerbajdzjan) den 2–4 april 2012,
— med beaktande av artikel 9.3 i arbetsordningen, och av följande skäl.
A. Ukraina har på sin väg mot demokrati gjort viktiga framsteg när det gäller landets ekonomiska och
politiska utveckling.
B.

Den 11 oktober 2011 dömdes den f.d. premiärministern Julia Tymosjenko till sju års fängelse för
påstått maktmissbruk i samband med undertecknandet av gaskontrakt med Ryssland under 2009 samt
till att betala 1,5 miljarder ukrainska hryvnia till Naftogaz för påstådda förluster. Detta är en källa till
oro när det gäller politiska friheter, rättsstaten och det demokratiska läget i Ukraina.

C.

Den ukrainska statsledningen med president Janukovytj har upprepade gånger gett uttryck för att den
står bakom europeiska värden och europeisk integration, och att Ukraina på lång sikt har ambitionen
att bli medlem i EU. Euronest betonar Viktor Janukovytjs personliga ansvar att uppfylla de löften som
han vid ett flertal tillfällen har givit internationella och europeiska partner.

D. Den femte kammaren vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna beslutade den 15 mars
2012 att enligt regel 391 i Europadomstolens arbetsordning informera den ukrainska regeringen om att
landet måste se till att dess f.d. premiärminister Julia Tymosjenko får adekvat läkarvård vid en lämplig
inrättning.
E.

Den 15 maj 2012 kommer Ukrainas högsta specialdomstol för civilmål och brottmål att behandla den
kassationstalan som har inlämnats av Julia Tymosjenkos försvarsadvokater.

1. Euronest beklagar domen mot f.d. premiärminister Julia Tymosjenko. Euronest betonar att stärkande av
rättsstaten och ett oberoende rättsväsende samt inledande av en trovärdig kamp mot korruptionen är
avgörande inte bara för att fördjupa förbindelserna mellan EU och Ukraina, utan också för att befästa
demokratin i Ukraina.
2. Euronest uppmanar de ukrainska myndigheterna att se till att Julia Tymosjenko och andra medlemmar
av hennes regering som anklagas för ekonomiska brott garanteras ett rättvist, öppet och opartiskt
överklagandeförfarande.
3. Euronest uppmanar Verchovna Rada att utan dröjsmål se över och ändra den strafflag som tillämpas
mot Julia Tymosjenko, särskilt artikel 365, som hänför sig till den sovjetiska strafflagen och innehåller
bestämmelser om lagföring för politiska beslut och som därmed inte är förenlig med internationella
normer.
4. Euronest kräver att Julia Tymosjenkos, Jurij Lutsenkos och Valeri Ivasjtjenkos grundläggande rätt till
hälsa och välmående garanteras av de ukrainska myndigheterna och att de får den läkarvård de behöver,
i enlighet med internationella normer.
5. Euronest noterar att Ukraina nyligen har mottagit besök av internationella medicinska experter och
uppmanar de ukrainska myndigheterna att respektera deras rekommendationer och om så krävs tillåta
medicinsk behandling utanför fängelsesystemet. Euronest uppmanar den ukrainska regeringen att i
framtiden regelbundet tillåta liknande oberoende internationella medicinska undersökningar.
(1) Antagen i Baku, Azerbajdzjan, den 3 april 2012.
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6. Euronest uppmanar de ukrainska myndigheterna att tillåta regelbundna toxikologitester vid oberoende
laboratorier i EU.
7. Euronest uppdrar åt sina medordförande att översända denna resolution till rådet, Europeiska utrikes
tjänsten, kommissionen, Europaparlamentet samt till Ukrainas president och de östliga partnerländernas
regeringar och nationalförsamlingar.
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