
Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w sprawie ukraińskich więźniów politycznych 
w Rosji, w szczególności Ołeha Sencowa 

(2018/C 343/05) 

ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE EURONEST, 

—  uwzględniając wcześniejsze rezolucje Parlamentu Europejskiego w sprawie Rosji, zwłaszcza rezolucję z dnia 
14 czerwca 2018 r. i rezolucję z dnia 16 marca 2017 r. dotyczące ukraińskich więźniów w Rosji oraz sytuacji na 
Krymie, 

—  uwzględniając oświadczenie rzecznik Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z dnia 25 maja 2018 r. 
w sprawie szeregu przypadków zatrzymań osób na bezprawnie zajętych terytoriach Krymu i Sewastopola lub 
zatrzymanych pochodzących z tych terytoriów, 

—  uwzględniając wymianę poglądów na forum Rady do Spraw Zagranicznych na temat Rosji, która odbyła się 
w dniu 16 kwietnia 2018 r., 

—  uwzględniając art. 5 Powszechnej deklaracji praw człowieka oraz art. 7 Międzynarodowego paktu praw 
obywatelskich i politycznych, których stroną jest Federacja Rosyjska i które stanowią, że nikt nie może być 
poddawany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, 

—  uwzględniając Konwencję genewską o ochronie osób cywilnych podczas wojny, 

A.  mając na uwadze, że w Rosji i na okupowanym Krymie jest ponad 70 ukraińskich więźniów politycznych; 

B.  mając na uwadze, że ukraiński reżyser Ołeh Sencow, który sprzeciwiał się bezprawnej aneksji Półwyspu 
Krymskiego przez Rosję, został aresztowany w maju 2014 r. w związku z zarzucaną mu działalnością na Krymie; 
mając na uwadze, że był on traktowany jak obywatel rosyjski, mimo że posiada obywatelstwo ukraińskie; 

C.  mając na uwadze, że obrońcy praw człowieka i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza Tatarzy 
krymscy, stanęli w obliczu gróźb, zastraszania i aresztowań; 

D.  mając na uwadze, że wielu więźniów i zatrzymanych przebywa w więzieniach w ciężkich i nieludzkich 
warunkach, które stwarzają fizyczne i psychiczne zagrożenie dla ich zdrowia; mając na uwadze, że niektórzy 
więźniowie wymagają pilnej pomocy medycznej i leczenia; 

1.  domaga się od władz rosyjskich natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Ołeha Sencowa i wszystkich 
innych nielegalnie przetrzymywanych obywateli ukraińskich w Rosji i na Półwyspie Krymskim; przypomina, że 
obecnie w Rosji i na okupowanym Krymie przetrzymywanych jest ponad 70 (1) ukraińskich więźniów 
politycznych; 

2.  ubolewa, że skazany w tym samym procesie Ołeksandr Kołczenko otrzymał wyrok dziesięciu lat więzienia; 

3.  stwierdza, że kolejny nielegalnie aresztowany obywatel Ukrainy Wołodymyr Bałuch prowadzi strajk głodowy od 
19 marca; 

4.  wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że wielu ukraińskich więźniów politycznych, takich jak Mykoła Karpiuk, 
Wołodymyr Prisicz, Ołeksij Czyrnij i Jewhienij Panow, było brutalnie torturowanych; 

5.  podkreśla, że wszyscy więźniowie muszą być traktowani przy poszanowaniu norm międzynarodowych oraz że 
wszyscy zatrzymani powinni mieć dostęp do adwokata, członków rodziny, przedstawicieli dyplomatycznych oraz 
opieki medycznej; 

6.  podkreśla, że władze rosyjskie jako de facto władze okupacyjne sprawujące faktyczną kontrolę nad Krymem 
ponoszą pełną odpowiedzialność za ochronę obywateli Krymu przed arbitralnymi środkami sądowymi i admini
stracyjnymi i z tego samego powodu zobowiązane są na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego do 
zapewnienia ochrony praw człowieka na półwyspie; 
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(1) Niewyczerpujący wykaz obejmuje następujące osoby: Tejmur Abdułłajew, Uzeir Abdułłajew, Talat Abdurachmanow, Rustem Abiltarow, 
Zevri Abseitow, Muslim Alijew, Refat Alimow, Kiazim Ametow, Ernes Ametow, Ali Asanow, Marlen Asanow, Wołodymyr Bałuch, Ali 
Bariew, Inwer Bekirow, Memet Belałow, Ołeksij Bessarabow, Rustem Waitow, Resul Welilaew, Walentyn Wygiwskij, Pawło Hryb, Mykoła 
Dadeu, Kostiantyn Dawydenko, Bekir Dehermendżi, Mustafa Dehermendżi, Emil Dżemadenow, Arsen Dżepparow, Dmitrij Dołgopołow, 
Wołodymyr Dudka, Andrij Zachtej, Rusłan Zejtułłajew, Serwer Zekirjajew, Tymur Ibrahimow, Rustem Ismajiłow, Jewhen Karakaszew, 
Mykoła Karpiuk, Stanisław Kłych, Andrij Kołomijec, Ołeksandr Kolczenko, Ołeksandr Kostenko, Emir-Usein Kuku, Henadij Limeszko, 
Serhij Łytwynow, Enwer Mamutow, Nariman Memedeminow, Remzi Memetow, Emil Minasow, Ihor Mowenko, Seiran Muradosiłow, 
Seiran Mustafajew, Serwer Mustafajew, Jewhen Panow, Jurij Primow, Wołodymyr Prysicz, Ismajił Ramazanow, Fewzi Sagandżi” Ferat 
Sajfułłajew, Ajder Saledinow, Sejran Salijew, Enwer Sejtosmanow, Ołeh Sencow, Ołeksij Syzonowycz, Wadim Siruk, Edem Smaiłow, 
Ołeksandr Steszenko, Ołeksij Stohnij, Renat Sulejmanow, Anna Suchonosowa, Roman Susczenko, Roman Ternowskij, Rusłan Ametow, 
Asan Czapuch, Ołeksij Czyrnij, Hleb Szablij, Mykoła Szyptur, Dmytro Sztyblikow, Ołeksandr Szumkow, Wiktor Szur. 



7.  potępia łamanie przez Rosję prawa międzynarodowego na okupowanym Krymie, w tym wymuszanie 
egzekwowania prawa rosyjskiego, nasiloną militaryzację Półwyspu Krymskiego, która zagraża bezpieczeństwu 
w regionie, oraz masowe i systematyczne łamanie praw człowieka, którego celem są w szczególności etniczni 
Ukraińcy i Tatarzy krymscy; 

8.  wzywa Rosję do zapewnienia bezwarunkowego i nieograniczonego dostępu międzynarodowym obserwatorom 
praw człowieka i misjom monitorującym; wzywa organizacje międzynarodowe, takie jak Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, Rada Europy i Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do uważniejszego monito
rowania sytuacji praw człowieka na Krymie i podjęcia stosownych działań; 

9.  wzywa Radę i państwa członkowskie UE do stanowczości i jedności w stosowaniu uzgodnionych wobec Rosji 
sankcji oraz do ich przedłużenia, a także do rozważenia zastosowania środków wymierzonych przeciwko osobom 
odpowiedzialnym za aresztowanie i osądzenie więźniów politycznych; 

10.  podkreśla znaczenie obserwowania procesów obrońców praw człowieka przez delegację Unii Europejskiej w Rosji 
i ambasady państw członkowskich UE; 

11.  ponownie wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych 
i polityki bezpieczeństwa oraz ESDZ do czuwania nad tym, aby wszystkie sprawy dotyczące osób prześlado
wanych z powodów politycznych trafiały pod obrady w czasie konsultacji między UE a Rosją dotyczących praw 
człowieka, gdy zostaną one wznowione, oraz aby przedstawiciele Rosji obecni na konsultacjach byli formalnie 
zobowiązani do odpowiedzi w każdej sprawie, oraz wzywa do informowania Parlamentu o rezultacie rozmów 
z władzami rosyjskimi; 

12.  wzywa UE do wydania oświadczenia potępiającego łamanie praw człowieka w Rosji i próby ukrycia naruszeń pod 
pretekstem mistrzostw świata organizowanych przez FIFA; 

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej 
przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw 
członkowskich i państw działających w ramach Partnerstwa Wschodniego, Radzie Europy, Organizacji Bezpie
czeństwa i Współpracy w Europie oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.  
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