
REZOLUCJA ( 1 ) 

w sprawie sytuacji Julii Tymoszenko 

(2012/C 153/05) 

ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE EURONEST, 

— uwzględniając posiedzenie, które odbyło się w Baku (Azerbejdżan) w dniach 2–4 kwietnia 2012 r., 

— uwzględniając art. 9 ust. 3 swojego regulaminu, 

A. mając na uwadze, że na swojej drodze ku demokracji Ukraina poczyniła istotne kroki w zakresie 
swojego rozwoju gospodarczego i politycznego; 

B. mając na uwadze, że skazanie w dniu 11 października 2011 r. byłej premier, Julii Tymoszenko, na 
siedem lat pozbawienia wolności za rzekome nadużycie przez nią uprawnień w czasie zawierania 
umów gazowych z Rosją w 2009 r. oraz nakaz zapłacenia przez nią 1,5 mld UAH przedsiębiorstwu 
Naftohaz Ukraine jako odszkodowania za rzekome szkody wywołują wątpliwości związane z istnieniem 
swobód politycznych, praworządności i ustroju demokratycznego na Ukrainie; 

C. mając na uwadze, że ukraińscy przywódcy państwowi, w tym prezydent Wiktor Janukowycz, wielo
krotnie wyrażali swoje zaangażowanie we wdrażanie wartości europejskich i procesów integracji oraz 
ambicję uzyskania w przyszłości statusu państwa członkowskiego UE; mając na uwadze osobistą 
odpowiedzialność Wiktora Janukowycza za spełnienie swoich wielorakich obietnic względem między
narodowych i europejskich partnerów; 

D. mając na uwadze, że V Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała w dniu 15 marca 2012 r. 
decyzję, w której wskazała rządowi Ukrainy, na mocy art. 391 regulaminu Trybunału, że konieczne 
musi on zapewnić byłej ukraińskiej premier, Julii Tymoszenko, odpowiednie leczenie we właściwej 
placówce; 

E. mając na uwadze, że w dniu 15 maja 2012 r. Sąd Najwyższy Ukrainy właściwy w sprawach cywilnych 
i karnych rozpatrzy wniosek o kasację wyroku złożony przez obronę Julii Tymoszenko; 

1. wyraża ubolewanie z powodu skazania byłej premier Julii Tymoszenko; podkreśla, że wzmocnienie 
praworządności oraz niezawisłości sądownictwa, a także zainicjowanie rzeczywistej walki z korupcją 
są zasadniczymi warunkami nie tylko zacieśnienia stosunków UE z Ukrainą, lecz także konsolidacji 
ustroju demokratycznego na Ukrainie; 

2. wzywa ukraińskie władze do zagwarantowania sprawiedliwego, przejrzystego i bezstronnego postępo
wania odwoławczego w sprawie Julii Tymoszenko oraz innych członków jej rządu, którym zarzucono 
popełnienie przestępstw gospodarczych; 

3. apeluje do Rady Najwyższej Ukrainy o bezzwłoczne przeprowadzenie przeglądu i nowelizacji kodeksu 
karnego stosowanego w postępowaniu przeciwko Julii Tymoszenko, a zwłaszcza jego art. 365 (pocho
dzącego z radzieckiego kodeksu karnego), który przewiduje wszczęcie postępowania karnego w sprawach 
dotyczących decyzji politycznych i który w związku z tym jest niezgodny z normami międzynarodo
wymi; 

4. wzywa do zagwarantowania Julii Tymoszenko, Jurijowi Łucence i Waleremu Iwaszczence podstawowego 
prawa do ochrony zdrowia i dobrego stanu psychicznego przez ukraińskie władze oraz zapewnienia 
tym osobom wymaganej przez nich opieki lekarskiej zgodnie z normami międzynarodowymi; 

5. zwraca uwagę na niedawną wizytę międzynarodowych ekspertów medycznych i apeluje do ukraińskich 
władz o przestrzeganie wydanych przez ekspertów zaleceń, a w razie konieczności o zezwolenie na 
leczenie poza systemem penitencjarnym; apeluje do rządu Ukrainy o zezwolenie na regularne przepro
wadzanie w przyszłości podobnych niezależnych badań lekarskich przez międzynarodowych ekspertów;

PL 30.5.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 153/21 

( 1 ) W formie przyjętej w dniu 3 kwietnia 2012 r. w Baku (Azerbejdżan).



6. zwraca się do ukraińskich władz o zezwolenie na wykonywanie regularnych testów toksykologicznych 
w niezależnych laboratoriach w Unii Europejskiej; 

7. zobowiązuje swoich współprzewodniczących do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Unii Europej
skiej, ESDZ, Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu oraz prezydentowi Ukrainy, a także 
rządom i parlamentom krajowym partnerów z Europy Wschodniej.
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