Bruksela, dnia 26 maja 2012 r.

Sprawozdanie nr 39/2012

Sprawozdanie nt. debaty i rezolucji Parlamentu Europejskiego
ws. Ukrainy
Strasburg, 22-24 maja 2012 r.

1. Debata na temat Ukrainy: europosłowie bronią Julii Tymoszenko, ale
nie chcą bojkotu narodu Ukrainy
Podczas debaty w sprawie Ukrainy w Parlamencie Europejskim w dniu 22 maja br.
deputowani bronili byłej premier Julii Tymoszenko, zarzucając władzom w Kijowie
upolitycznianie wymiaru sprawiedliwości. W trakcie debaty, której przysłuchiwała się
córka byłej ukraińskiej premier, Jewhenija, deputowani wyrazili niepokój stanem
demokracji na Ukrainie. Sposób traktowania opozycji na Ukrainie był głównym
tematem dyskusji na sesji plenarnej. „Ukraina musi przestrzegać reguł
demokratycznych, jeśli chce myśleć o swojej europejskiej przyszłości” - podkreślali
w trakcie debaty deputowani. Byli oni jednak podzieleni, co do propozycji bojkotu
ukraińskich meczów w ramach Euro 2012. W debacie dominowały głosy wzywające
do oddzielenia Euro 2012 od kwestii politycznych. Wskazywali jednak, że nie należy
"bojkotować społeczeństwa" Ukrainy. Wielu z nich zwracało uwagę, że przypadek
Tymoszenko nie jest odosobniony. Domagali się reformy wymiaru sprawiedliwości w
tym kraju, twierdząc, że wykorzystywanie sądownictwa w walce politycznej jest
niedopuszczalne. Parlamentarzyści podkreślali też, że poszanowanie demokracji i
rządów prawa przez władze w Kijowie jest niezbędne, jeżeli państwo to pragnie w
przyszłości wstąpić do Unii Europejskiej. Deputowani nie ukrywali, że jesienne
wybory parlamentarne będą dla Ukrainy sprawdzianem i że tamtejsze władze
powinny zagwarantować równe szanse wszystkim kandydatom opozycji. W debacie
padały także głosy, że naiwnością jest oczekiwanie od władz w Kijowie
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przeprowadzenia sprawiedliwych wyborów. Z kolei dalsze zbliżanie się Ukrainy do
UE, w tym podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE, uzależniano od zmian
wewnętrznych na Ukrainie.

Paweł Kowal, szef delegacji PE ds. współpracy z Ukrainą (po lewej), komisarz ds. rozszerzenia i
polityki sąsiedztwa Štefan Füle (po prawej).
Zdjęcie: Parlament Europejski

W imieniu nieobecnej na sali wysokiej przedstawiciel UE do spraw zagranicznych
Catherine Ashton głos zabrał komisarz UE ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa,
Stefan Fuele, który swoje wystąpienie rozpoczął od przywitania córki Julii
Tymoszenko, Jewheniji. Następnie podkreśli, że Ukraina potrzebuje reformy systemu
sprawiedliwości. Oświadczył jednak, że wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości
w celach politycznych - a tak UE ocenia skazanie Tymoszenko - jest „systemowym
problemem Ukrainy” i wymaga reformy. Ponadto zaznaczył, iż od pierwszych
kontaktów zachęcał władze Ukrainy do leczenia Julii na Ukrainie lub za jej
granicami. Wskazał, iż obecność gości z Ukrainy na sali obrad jest godna
podkreślenia. Dodał, że konieczne są dalsze kroki prawne w sprawie Julii
Tymoszenko. Podkreślał, że Kodeks karny na Ukrainie musi zagwarantować prawa
dla obrony i oskarżenia i je rozróżnić. Przypomniał, iż powrót do polityki
stowarzyszeniowej jest możliwy, jeśli Ukraina będzie respektować prawa
podstawowe, co zostało jasno powiedziane premierowi Ukrainy podczas jego pobytu
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w Brukseli. Zapowiedział, że umowa stowarzyszeniowa nie zostanie podpisana, jeśli
Ukraina nie pokaże, że „jest w stanie rozwijać się w duchu” tego porozumienia.
Nawiązując do odwołania przez część przedstawicieli UE udziału w rozgrywkach
Euro 2012 na Ukrainie, Fuele podkreślił, że nie jest to "bojkot". „Ani w Radzie UE,
ani w Komisji Europejskiej nie użyliśmy nigdy słowa "bojkot" (...), mamy nadzieję,
że Euro 2012 będzie wielkim sukcesem” - przekonywał, dodając, że stanowisko KE
„nie ma żadnego wpływu na mecze, które odbywają się w Polsce”.
Przewodniczący komisji ds. zagranicznych Elmar Brok (EPP, Niemcy), z
największej frakcji w PE, oświadczył, że Parlament Europejski zgodzi się na
podpisanie umowy o stowarzyszeniu, jeśli Ukraina stworzy do tego warunki. „Mam
nadzieję, że rząd Ukrainy nie będzie czekał, aż KE i PE się zmęczą” - zauważył.
Wtórowali mu inni eurodeputowani, wzywając, by umowy nie ratyfikować, jeśli
sytuacja na Ukrainie się nie zmieni. Elmar Brok powiedział, że dla kraju, który chce
posiadać perspektywę europejską rozwój państwa prawa jest warunkiem
podstawowym. Zaznaczył jednak, że na Ukrainie mamy do czynienia od dwóch lat z
odwrotną tendencją, czego przykładem jest sfałszowanie ostatnich wyborów.
Zaznaczył także, iż wolne wybory będą wtedy, jeśli opozycja będzie mogła w nich
uczestniczyć.
Podobnie wypowiadali się inni parlamentarzyści, którzy wskazywali, że nie można
uznać za wolne wyborów parlamentarnych, czekających Ukrainę jesienią, jeśli nie
będzie brała w nich udziału opozycja. Córka Julii Tymoszenko - Jewhenija, która była
gościem PE oświadczyła, że bez udziału jej matki i b. ministra obrony Jurija Łucenki,
także skazanego przez sąd, wyborów nie będzie można uznać za uczciwe. Córka
Tymoszenko przekazała także na konferencji prasowej prośbę byłej premier o dalsze
naciski w jej sprawie.
Libor Roucek (Czechy), przemawiający w imieniu Socjalistów i Demokratów
podkreślał, że Ukraina jest krajem strategicznym, jeśli chodzi o jego wielkość i
położenie geograficzne. Zaznaczył, że układ stowarzyszeniowy został parafowany,
ale na przeszkodzie jego ratyfikacji stoi wiele czynników. W jego opinii problemem
nie jest tylko sprawa Julii Tymoszenko, ale również Łucenki a także kwestia rządów
państwa prawa i przestrzeganie praw człowieka. Przyjęto już reformę trybunału
karnego, w czym udział brała komisja wenecka Rady Europy, jednak cały system
prawny Ukrainy powinien być zreformowany. Ważne jest włączenie w proces reform
opozycji i ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego. Odnosząc się do kwestii Julii
Tymoszenko zaznaczył, że trzeba respektować prawo międzynarodowe i ukraińskie.
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Przyznał, że sprawa ta może zostać przekazana do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu.
Odpowiadając na pytanie jednego z eurodeputowanych powiedział, że jego partia
S&D podpisała z Partią Regionów 1,5 roku temu memorandum, w którym S&D
wyraziła wolę wsparcia Ukrainy – społeczeństwa i systemu politycznego, zgodnie z
europejskimi wartościami - prawa człowieka, demokracja, itd. Koledzy z Partii
Regionów zobowiązali się do realizacji memorandum.
Johannes Cornelis van Baalen z grupy ALDE (Holandia) podkreślił, że dzisiejsza
Ukraina nie jest Białorusią i widać postępy w rozwoju demokracji. Przypadek Julii
Tymoszenko powinien być testem. Odniósł się również do kwestii traktowania
homoseksualistów. W jego opinii Ukraina powinna uznać, że wszyscy są sobie równi
a oskarżenia o promowanie homoseksualizmu są niezasadne. Na koniec podkreślił, że
nie jest zwolennikiem bojkotu Euro 2012, jednak ci, którzy reprezentują swój kraj na
Ukrainie powinni zwracać uwagę na przestrzeganie w nim praw człowieka.
„Nie należy bojkotować obywateli Ukrainy” - przekonywała w debacie
współprzewodnicząca frakcji Zielonych Rebecca Harms (Niemcy). Jej zdaniem
bojkotować należy rząd i prezydenta, a nie obywateli Ukrainy. Mistrzostwa mają
służyć wymianie zdań na temat demokracji. Jej zdaniem, dobrą decyzją było
zorganizowanie mistrzostw w kraju UE oraz sąsiednim. „Dobrze byłoby, gdyby
sytuacja, jaka powstała w stosunkach UE-Ukraina, była rozwiązana przed Euro 2012”
- mówiła posłanka Harms. Na koniec podkreśliła, że nie można ratyfikować umowy z
Ukrainą, jeśli sytuacja w tym kraju się nie zmieni i jeśli nie zostanie zagwarantowany
udział opozycji w wyborach.
Również Włoch Mario Mauro z EPP ocenił, że trzeba wykorzystać czas, który dzieli
nas od Euro 2012, by wywierać wszelkie możliwe naciski na władze Ukrainy.
Zaproponował, by każdy eurodeputowany zwrócił się do władz Ukrainy o pozwolenie
na widzenie się z Julią Tymoszenko.
Zbigniew Ziobro (EFD) powiedział, że potrzebna jest reakcja na to, co dzieje się na
Ukrainie i trzeba mówić o sytuacji, która budzi wątpliwości związane z Julią
Tymoszenko. Odrębną kwestią jest jednak bojkot mistrzostw na Ukrainie. Pytał, czy
bojkot służy podniesieniu demokratycznych standardów na Ukrainie. Opozycja
ukraińska nie popiera bojkotu. Większość narodu ukraińskiego czekała na Euro 2012
przez 5 lat. Dla Ukraińców jest to szansa na większą integrację i przybliżenie narodu
ukraińskiego do UE. Podkreślał, że bojkot mistrzostw wepchnie Ukrainę w ramiona
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Rosji Putina. Ta sprawa wymaga delikatności i mądrości. Pytał również, czy
będziemy równie konsekwentni wobec mistrzostw hokejowych na Białorusi i w
sprawie olimpiady w Soczi. Na koniec spytał, na jakiej podstawie o bojkocie
mistrzostw zdecydowała KE, która nie ma mandatu do wypowiadania się w tej
sprawie. Ponadto spytał, dlaczego nikt nie koordynował tego stanowiska z Polską,
która współorganizuje mistrzostwa.
Andreas Molzer (Niezrzeszony, Austria) powiedział, że aktualne działania UE
powodują, że pojawia się ryzyko, że naród ukraiński nie zapomni ingerencji z
Brukseli. Fakt, że lekarze pojechali do Kijowa należy ocenić pozytywnie, choć jego
zdaniem podejmowane działania były uznaniowe. W przyszłości nie należy się więc
dziwić, jeśli Ukraina odwróci się od Europy i zwróci się ku Rosji.
Jacek Protasiewicz (EPP), który widział się z Julią Tymoszenko w szpitalu w
Charkowie, powiedział, że jest ona "ewidentnie cierpiąca". Przypomniał, że na
Ukrainę ma pojechać w imieniu PE ekspert prawny, by obserwować rozpatrzenie w
czerwcu skargi kasacyjnej na siedmioletni wyrok dla byłej premier. Zaapelował, by
nazwisko wysłannika PE było konsultowane z opozycją ukraińską.
Szef delegacji PE ds. współpracy z Ukrainą Paweł Kowal (ECR) wezwał, by na
jesienne wybory udała się na Ukrainę duża grupa obserwatorów. „Powtórzmy 2004
rok” - apelował, nawiązując do fali obserwatorów, jaka pojechała na Ukrainę na
powtórzoną podczas pomarańczowej rewolucji drugą turę wyborów prezydenckich.
Poseł Kowal wzywał, by pokazać obywatelom Ukrainy perspektywę członkostwa ich
kraju w UE, jeśli sytuacja na Ukrainie się zmieni. Zmiana Ukrainy musi być
konkretna, dotyczy niesprawiedliwie osadzonych, reformy sadownictwa i reformy
samorządu terytorialnego.
Marek Siwiec (S&D) który również wziął udział w debacie, zauważył, że na
Ukrainie istnieją rzeczy "podłe" (uwięzienie Julii Tymoszenko oraz Jurija Łycenki,
źle funkcjonujący wymiar sprawiedliwości) oraz rzeczy "wielkie" (reforma
podatkowa i wiele innych skomplikowanych reform będących w toku, a także
wyraźne proeuropejskie aspiracje społeczeństwa). Europoseł przypomniał, że rok
2012 to dla Ukrainy rok wyborczy i na tym ważnym wydarzeniu powinni skupić się
deputowani. Jego zdaniem, Unia Europejska posiada odpowiednie instrumenty, które
już kilka lat temu pozwoliły zadbać o to, by ukraińskie wybory przebiegły w sposób
uczciwy - tak powinno stać się i tym razem. Przyznał, że władze Ukrainy nie
pomagają w tym, ale przerażający jest chór mędrców w Europie, który chce wylać
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dziecko z kąpielą, porównując Ukrainę do Białorusi jednocześnie wpychając Ukrainę
w ręce Rosji.
Marek Migalski (ECR) w swoim wystąpieniu wyraźnie zaznaczył, że są w Europie
państwa, które są przeciwne wstąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej, co więcej,
podkreślił, że i w samym Parlamencie Europejskim są posłowie, którzy również w ten
sposób myślą. Eurodeputowany wskazał na problem wykorzystywania przypadku
Julii Tymoszenko do blokowania drogi naszego wschodniego sąsiada do struktur
europejskich. Nawiązując do konieczności kontynuowania reform, Marek Migalski
zaapelował do obecnego na sali ambasadora Ukrainy - "Pomóżcie tym, którzy chcą
Wam pomóc".
Krzysztof Lisek (EPP) zaapelował do władz rządzących Ukrainy o przestrzeganie
standardów demokratycznych w szczególności w zakresie praw człowieka, wolności
słowa. Poseł odniósł się do kwestii aresztowań i represji m.in. przedsiębiorców
wspierających opozycję. „Chce Pan zająć miejsce w historii obok Lecha Wałęsy czy
Aleksandra Łukaszenki?” - pytał prezydenta Janukowycza . Krzysztof Lisek
podkreślił wagę przyszłych wyborów parlamentarnych, które z pomocą
międzynarodowych obserwatorów w tym również z Parlamentu Europejskiego
powinny przebiegać bez zastrzeżeń co do uczciwości. Wszelkiego rodzaju działania
potępiające obecne władze nie powinny być odczuwalne przez obywateli Ukrainy
wśród których dominują nastroje proeuropejskie, wg badań 70 procent społeczeństwa
jest za wstąpieniem do UE. „Nie możemy przed Ukrainą zamykać europejskich
drzwi, Unia jest otwarta na głęboką współpracę” - zaznaczył Lisek. W jego opinii nie
można karać społeczeństwa ukraińskiego za sowiecką mentalność władz.
Ryszard Legutko (ECR) powiedział, że mimo iż UE zrobiła wiele poprzez umowę
stowarzyszeniową, aby Ukraina wprowadziła rządy prawa i odpowiednie standardy,
tak się jednak nie stało. Uwięzienie przedstawicieli opozycji i groźby dalszych
uwięzień tę sytuację znacznie pogorszyło. Podkreślił, że: „Nie może być tak, aby
przedstawiciele UE zachowywali się tak jakby niewiele się zmieniło. Musi być
wyraźny sygnał, nie można przyjąć postawy 'business as usual'.” Nawiązując do
bojkotu mistrzostw europy w piłce nożnej, Ryszard Legutko powiedział: „Bojkot, o
którym tutaj wiele mówiono może mieć różne formy. Nie wyobrażam sobie, aby
przedstawiciele instytucji europejskich oficjalnie przyjechali na mistrzostwa i
zasiadając w loży vipowskiej mieli oklaskiwać mecze, jednak skoro tak bardzo lubią
futbol, to niech sobie kupią bilet za własne pieniądze, usiądą wśród kibiców i niech
się rozkoszują piłką, ale nie jako politycy europejscy reprezentujący jej instytucje.”
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Andrzej Grzyb (EPP) podkreślił, że Ukraina potrzebna jest Unii Europejskiej jako
partner przestrzegający praw człowieka, a niestety poprzez więzienie Julii
Tymoszenko i innych opozycjonistów, ani obecny prezydent ani rząd takiej drogi
europejskiej nie wybierają. Jego zdaniem zbliżenie Unii Europejskiej z Ukrainą, w
tym podpisanie umowy stowarzyszeniowej, powinno być uzależnione od zmian
wewnętrznych na Ukrainie. „Zmiany powinny dotyczyć przede wszystkim wymiaru
sprawiedliwości, kwestii przestrzegania praw człowieka, wprowadzenia samorządu
oraz przeprowadzenia w pełni wolnych i demokratycznych wyborów parlamentarnych
- będzie to dla nas potwierdzenie, że Ukraina idzie w kierunku integracji
europejskiej” – podkreślił poseł Grzyb.
Lena Kolarska-Bobińska (EPP) powiedziała, że UE powinna być bardziej niż
kiedykolwiek zainteresowana współpracą z Ukrainą, bo już Turcji mówi „nie” na
długi czas. W Serbii wygrały partie i siły, które są antyeuropejskie i przeciwne
Europie. Podkreśliła, że: „Reżim na Białorusi wcale się nie cofnął, tylko coraz
bardziej się umacnia. W tej chwili w Rosji Putina też nie mamy do czynienia z
procesem demokratyzacji, tylko znowu powściągnięcia lejc. Wydaje mi się, że
powinno nam bardzo zależeć. Z drugiej strony, jeśli się patrzy na to, co się dzieje na
Ukrainie, to mam poczucie, że tam też następuje umacnianie się sił antyeuropejskich,
chociaż społeczeństwo jest na tak. Był tutaj u nas w Parlamencie zastępca prokuratora
generalnego Kuźmicz, rozmawialiśmy o sytuacji Julii Tymoszenko, mówiliśmy, że
koniecznie musi być natychmiast uwolniona ze względów zdrowotnych. Jedyne, co
usłyszeliśmy, to że będą kolejne procesy, tym razem o podejrzenie zamordowania
deputowanych. To nie oznacza, że Ukraina chce współpracować z tymi, którzy chcą
Ukrainy w Europie”.
Jose Salafranca (EPP, Hiszpania) powiedział, że klauzula demokratyczna stanowi
element układu stowarzyszeniowego a skazanie Julii Tymoszenko i innych jest
naruszeniem tej klauzuli demokratycznej. Z uwagi na fakt, że PE stoi na straży
poszanowania demokracji i praw człowieka, nie powinien ratyfikować tego układu. W
kwestii mistrzostw Euro 2012, UE powinna zająć uzgodnione stanowisko.
Kristian Vigenin (S&D, Bułgaria) zaznaczył że partia S&D będzie kontynuować
kontakty z Partią Regionów, gdyż zostało podpisane memorandum w sprawie
wspólnych działań, co powinno pomóc w dialogu z Ukrainą. Przypomniał, że
budowanie demokracji to długotrwały proces. Niestety, polityka wschodnia staje się
mniej demokratyczna. Przypomniał jednak, że Bułgaria i Rumunia muszą
wprowadzać specjalne mechanizmy, ponieważ nie udało się w tych krajach zwalczyć
wysokiej korupcji.
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Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Holandia) powiedział, że klimat na Ukrainie jest
przeciwny homoseksualistom a parlament ukraiński zamierza wprowadzać pewne
prawa dyskryminujące wobec nich, czemu się sprzeciwił.
Anna Ibrisagic (EPP, Szwecja) powiedziała, że Ukraina jest częścią Europy i jej
miejsce jest w Europie. Jednak aby Ukraina stała się członkiem UE musi przestrzegać
wartości demokratycznych. Prawa człowieka i rządy prawa na Ukrainie jeszcze się na
dobre nie zakorzeniły. Konieczne jest zapewnienie na Ukrainie otwartego
społeczeństwa.
Francisco Millan Mon (EPP, Hiszpania) podkreślił, że przed Ukrainą stoi
perspektywa UE, ale gdy mowa o prawach człowieka należy stawiać poprzeczkę
bardzo wysoko. Trzeba szanować prawa opozycji politycznej i bronić praw
podstawowych.
Zuzanna Roithowa (EPP, Czechy) powiedziała, że Julia Tymoszenko została
skazana zgodnie z prawem, które nie spełnia standardów europejskich. Na Ukrainie
istnieje system jednej partii, w co być może zamieszana jest również lewica
europejska a oligarchowie są wspierani przez rząd. Na koniec zaznaczyła, że ostatnie
wybory nie były wolne.
Andrey Kovatchev (EPP, Bułgaria) powiedział, że od wielu lat powtarza się, że
Ukraina powinna mieć przyszłość europejską. Jednak im bardziej na wschód od
Berlina, tym trudniej wprowadzać procesy demokratyczne. Podkreślił, że nigdy nie
wzywano do bojkotu mistrzostw EURO 2012, ale trzeba wykorzystać je do
wzmocnienia demokracji.
Sprawa Julii Tymoszenko, skazanej w zeszłym roku za nadużycia przy podpisywaniu
umów gazowych z Rosją w 2009 r., bardzo pogorszyła stosunki Kijowa z UE. Unia
uważa, że b. premier, dziś w opozycji, nie powinna zostać skazana w sprawie karnej
za podjęcie decyzji politycznej.
„To bardzo skomplikowana sytuacja” - podsumował debatę komisarz Fuele. Dodał
następnie: „Nie mam złudzeń w sprawie Ukrainy i tej części Europy, ja mam wizję.
Prędzej czy później będziemy mogli śmielej działać w sprawie tego kraju i pomożemy
mu w transformacji”. Przyznał, że transformacja odbyła się w całym regionie, gdzie
rządził sowiecki totalitaryzm. To nie pierwszy region, gdzie UE próbuje promować
proces demokracji. Powiedział, że poprzez politykę rozszerzenia i wizję przystąpienia
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do UE odniosła sukces. Jak zauważył przedstawiciel Komisji, podstawowym
problemem, który obserwujemy obecnie na Ukrainie, jest wykorzystywanie wymiaru
sprawiedliwości do celów politycznych. Jego zdaniem ukraiński system prawny
wymaga przeprowadzenia dogłębnych reform. Komisarz zwrócił też uwagę na
aspiracje europejskie społeczeństwa Ukrainy oraz na potrzebę przyszłego wsparcia
procesu transformacji w tym kraju przez Unię Europejską. „Musimy podejść do tego
kreatywnie i nie postrzegać zjawisk jedynie w czerni i bieli. Jednego jednak nie wolno
nam poświęcić - wartości i zasad” - dodał na zakończenie.
Odnosząc się do bojkotu mistrzostw Euro 2012 podkreślił, że ani w Radzie, ani w KE
nie użyto słowa „bojkot”. Przewodniczący Barroso nie ma w chwili obecnej zamiaru
udać się na Ukrainę ani brać udziału w imprezach wokół mistrzostw. Kolegium
poparło jego decyzję. Jeśli ktoś z komisarzy weźmie udział w mistrzostwach, to
jedynie prywatnie. Decyzje te nie mają wpływu na mecze odbywające się w Polsce.
Odnosząc się do najbliższych wyborów na Ukrainie powiedział, że państwa
członkowskie stwierdziły, że trzeba wysłać na Ukrainę jak najwięcej europejskich
obserwatorów.
W kontekście Julii Tymoszenko podkreślił, że martwi się jej losem „jako człowiek i
polityk”. Powiedział, że „zrobi wszystko, by umożliwić jej dostęp do opieki
medycznej, do której ma zaufanie i do leczenia, które usunie przyczyny choroby oraz
dostęp do rodziny i do prawników. Dodał, że: „niezależnie od obowiązków, które
miała jako premier, zakresu odpowiedzialności politycznej, to nie w sądzie i nie w
więzieniu należy ją osądzić, tylko podczas wolnych wyborów”. Dodał, że Julia
Tymoszenko apelowała, by jej proces nie był traktowany jako wymówka do
spowolnienia procesu stowarzyszenia.
Po debacie Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Ukrainy.

2. Rezolucja nt. Ukrainy - Ukraina powinna zaprzestać stosowania wybiórczej
sprawiedliwości wobec przeciwników politycznych
Parlament Europejski uznał za godną ubolewania decyzję o odroczeniu
przesłuchania kasacyjnego w sprawie Julii Tymoszenko. W rezolucji przyjętej w
Strasburgu, posłowie przestrzegają przed przewlekłością procesu sądowego,
potępiają stosowanie siły przez strażników więziennych i przypominają o
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ciążącym na Ukrainie obowiązku niezwłocznego i bezstronnego rozpatrywania
skarg dotyczących poniżającego traktowania.
Parlament przypomina, że władze w Kijowie powinny zagwarantować Julii
Tymoszenko właściwe leczenie, a postępowanie sądowe przeciw byłej premier
Ukrainy powinno być monitorowane przez posiadający autorytet i właściwe
uprawnienia organ, tak jak ustalono podczas spotkania przewodniczącego PE Martina
Schulza z premierem Ukrainy Mykołą Azarowem.
Parlament wzywa władze ukraińskie do powołania niezależnego, międzynarodowego
zespołu prawników, który przygotuje sprawozdanie na temat ewentualnych naruszeń
podstawowych praw i wolności w przypadku Julii Tymoszenko i pozostałych
członków jej rządu. Władze Ukrainy powinny zapewnić pełne poszanowanie prawa
wszystkich więźniów skazanych z przyczyn politycznych, w tym Julii Tymoszenko,
Jurija Łucenki i Walerija Iwaszczenki, do uzyskania odpowiedniej pomocy
medycznej oraz nieograniczonego dostępu do prawników i odwiedzin przez krewnych
oraz inne osoby.
Posłowie domagają się zaprzestania stosowania wybiórczej sprawiedliwości wobec
przeciwników politycznych oraz apelują do władz ukraińskich, by rozróżniały
odpowiedzialność polityczną i karną. "Demokratyczne spory o decyzje polityczne
powinny odbywać się w parlamencie, w oparciu o udział wyborców w wolnych
wyborach, i nie należy ich zakłócać działaniami dyktowanymi względami osobistymi
lub politycznymi w postaci postępowań karnych i tendencyjnych orzeczeń sądów
karnych", głosi tekst rezolucji.
•

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej "Euro 2012"

Posłowie mają nadzieję, że Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na
Ukrainie okażą się sukcesem. Zwracają się do polityków europejskich obecnych na
meczach Euro 2012 na Ukrainie, by publicznie dawali wyraz temu, iż znana jest im
sytuacja polityczna w tym kraju, a także by starali się odwiedzać w więzieniach osoby
zatrzymane ze względów politycznych. W miarę możliwości powinni oni unikać
nadawania służbowego charakteru swoim wizytom na turnieju.
•

Wybory parlamentarne i relacje z Unia Europejską

Parlament Europejski powinien uczestniczyć w międzynarodowej misji
obserwacyjnej wyborów parlamentarnych na Ukrainie. Przeprowadzenie w tym roku
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wolnych, uczciwych i przejrzystych wyborów na Ukrainie, w tym zapewnienie prawa
udziału w tych wyborach przywódcom opozycji, będzie miało kluczowe znaczenie
dla dalszych relacji z UE. Obecne problemy w stosunkach pomiędzy Ukrainą i Unią
Europejską mogą zostać rozwiązane jedynie w oparciu o wyraźną gotowość władz
ukraińskich do przeprowadzenia i wdrożenia niezbędnych reform. W rezolucji
podkreślono, że jednym z fundamentów poprawnych relacji opartych na wartościach i
swobodach, za którymi opowiada się UE, jest niezawisłe sądownictwo.
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
Opracowała:
Dr Magdalena Skulimowska1
Załącznik:
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Ukrainy:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA2012-0221+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL

1

Na podstawie debat w PE oraz informacji prasowych PE.
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P7_TA-PROV(2012)0221
Sytuacja na Ukrainie, sprawa Julii Tymoszenko
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Ukrainy
(2012/2658(RSP))
Parlament Europejski,
– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Ukrainy, w szczególności rezolucje z
dnia 9 czerwca 2011 r.1, 27 października 2011 r.2 i 1 grudnia 2011 r.3,
– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w sprawie sytuacji Julii
Tymoszenko, przyjętą 3 kwietnia 2012 r.,
– uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton z 26 kwietnia 2012
r. w sprawie sytuacji Julii Tymoszenko,
– uwzględniając oświadczenie Androulli Vassiliou, komisarz UE odpowiedzialnej za sport, w
sprawie EURO 2012 z dnia 4 maja 2012 r.,
– uwzględniając oświadczenie prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego z 9 maja 2012
r., w którym stwierdził on, że Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 powinny się odbyć,
– uwzględniając sprawozdanie z postępów Ukrainy w realizacji europejskiej polityki
sąsiedztwa, opublikowane 15 maja 2012 r4,
– uwzględniając wnioski z posiedzenia Rady Współpracy UE-Ukraina z 15 maja 2012 r.,
– uwzględniając wspólną deklarację przyjętą podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego
w Pradze w dniu 7 maja 2009 r.,
– uwzględniając zakończenie negocjacji pomiędzy UE i Ukrainą w sprawie układu o
stowarzyszeniu, w tym negocjacji w sprawie pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym
handlu (DCFTA), oraz parafowanie tego układu,
– uwzględniając umowę o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Ukrainą,
która weszła w życie z dniem 1 marca 1998 r.5, a także toczące się negocjacje w sprawie
układu o stowarzyszeniu, który ma zastąpić tę umowę,
– uwzględniając art. 110 ust. 2 i ust. 4 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że Ukraina jest dla UE krajem o strategicznym znaczeniu; mając na
uwadze, że w związku ze swoją wielkością, zasobami, ludnością i położeniem
geograficznym Ukraina zajmuje wyjątkową pozycję w Europie, dzięki czemu jest
kluczowym regionalnym podmiotem, który wywiera znaczny wpływ na bezpieczeństwo,
1
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3
Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0545.
4
SWD(2012)124 wersja ostateczna.
5
Dz.U. L 49 z 19.2.1998, s. 1
2

1

stabilność i dobrobyt całego kontynentu, a zatem powinna ponosić stosowną
odpowiedzialność polityczną;
B. mając na uwadze, że przestrzeganie przez Ukrainę praw człowieka, poszanowanie swobód
obywatelskich i podstawowych wolności, praworządność obejmująca uczciwe, bezstronne i
niezależne procesy prawne, a także skupienie się na reformie wewnętrznej są niezbędnymi
warunkami dalszego rozwoju stosunków między UE a Ukrainą;
C. mając na uwadze, że podpisanie układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina, w tym DCFTA,
będzie ważne dla europejskiej perspektywy Ukrainy; mając na uwadze, że im więcej
wspólnych wartości będzie dzielić Ukraina z UE i im więcej reform będzie przeprowadzać
w duchu postanowień tego układu, tym bliższe staną się stopniowo jej stosunki z UE; mając
na uwadze, że również bardzo ważne jest, aby rozszerzyć obszar praworządności i
dobrobytu na granicę wschodnią UE, której znaczna część to granica z Ukrainą;
D. mając na uwadze, że na Ukrainie nie wprowadzono jeszcze w życie kompleksowej reformy
niektórych elementów sądownictwa ani środków na rzecz zapewnienia poszanowania
praworządności w dochodzeniach i śledztwach karnych, w tym zasady sprawiedliwego,
bezstronnego i niezawisłego postępowania sądowego; mając na uwadze, że te reformy
należy rozwijać w ścisłej współpracy z Komisją Wenecką; mając na uwadze, że orzeczenie
w sprawie wniosku Julii Tymoszenko o kasację decyzji pieczerskiego sądu rejonowego w
Kijowie ma być ogłoszone w dniu 26 czerwca 2012 r.;
E. mając na uwadze, że skazanie w dniu 11 października 2011 r. byłej premier Ukrainy Julii
Tymoszenko na siedem lat pozbawienia wolności, a także postępowania sądowe przeciwko
innym wysokim urzędnikom są nie do przyjęcia i stanowią akt wybiórczej sprawiedliwości;
mając na uwadze, że dostrzega się poważne uchybienia w odniesieniu do niezależności
sądownictwa oraz brak reform we wszystkich aspektach postępowania sądowego: ściganiu,
procesie, wyroku, areszcie oraz apelacji;
F. mając na uwadze, że UE stale podkreśla konieczność przestrzegania zasad praworządności,
obejmujących rzetelne, bezstronne i niezawisłe procesy sądowe, a jednocześnie unikania
sytuacji, w których może powstać wrażenie, że środki sądowe są wykorzystywane w sposób
wybiórczy; mając na uwadze, że UE uważa te zasady za szczególnie ważne w kraju, który
dąży do pogłębienia relacji umownych na bazie stowarzyszenia politycznego;
G. mając na uwadze, że na Ukrainie nadal powszechne są przypadki korupcji oraz
nadużywania władzy i wymagają one jednoznacznej reakcji ze strony władz, polegającej na
pociągnięciu winnych do odpowiedzialności; mając na uwadze, że ściganie i dochodzenia
muszą być bezstronne oraz niezawisłe i nie mogą być wykorzystywane do celów
politycznych;
H. mając na uwadze, że w swoim wstępnym raporcie duński Komitet Helsiński ds. Praw
Człowieka monitorujący postępowanie sądowe w sprawie przeciwko Julii Tymoszenko
stwierdził zasadnicze wady części ukraińskiego systemu sądownictwa karnego, które
niekorzystnie wpływają na ochronę indywidualnych praw człowieka i praworządności;
I. mając na uwadze, że europejska perspektywa dla Ukrainy musi się opierać na polityce
systematycznych i nieodwracalnych reform w wielu ważnych dziedzinach
instytucjonalnych, politycznych, gospodarczych i społecznych; mając na uwadze, że ważne
reformy już zostały przeprowadzone lub są właśnie wdrażane, podczas gdy inne wciąż
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czekają na realizację; mając na uwadze, że ramy oferowane przez układ o stowarzyszeniu
będą stanowić dla Ukrainy podstawowe narzędzie modernizacji oraz harmonogram reform
wewnętrznych, a także narzędzie pojednania narodowego, co umożliwi Ukrainie
przezwyciężenie najnowszych negatywnych trendów, wyeliminowanie istniejących
podziałów społecznych oraz zjednoczenie kraju wokół celu, jaki stanowi perspektywa
europejska, w oparciu o wartości demokratyczne, rządy prawa, poszanowanie praw
człowieka oraz dobre sprawowanie rządów;
J. mając na uwadze, że w czerwcu Ukraina będzie razem z Polską współorganizować
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012; mając na uwadze, że europejscy politycy
wysokiej rangi sygnalizowali, że nie będą uczestniczyć jako widzowie w meczach
odbywających się na Ukrainie, jednak nie wezwali do bojkotu meczów ME;
1. podkreśla, że jednym z głównych celów polityki zagranicznej Parlamentu jest zacieśnianie i
wspieranie stosunków z Ukrainą oraz wzmacnianie europejskiej polityki sąsiedztwa, która
ma za zadanie wspierać stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne UE i jej państw
członkowskich z krajami objętymi tą polityką; zaznacza, że podpisanie i ratyfikacja układu
o stowarzyszeniu oraz jego skuteczne wdrożenie będą wymagać poprawy sytuacji w
zakresie praw człowieka, w tym depenalizacji decyzji politycznych w znowelizowanym
kodeksie karnym, praworządności i głębokiej demokracji, w której opozycja polityczna nie
jest już uciskana, a wybory są wolne, uczciwe i przejrzyste;
2. podkreśla, że obecne problemy w stosunkach pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską mogą
zostać rozwiązane jedynie w oparciu o wyraźną gotowość władz ukraińskich do
przeprowadzenia i wdrożenia niezbędnych reform, w szczególności systemu prawnego i
sądownictwa, w celu pełnego przestrzegania zasad demokracji, poszanowania praw
człowieka i podstawowych wolności, praw mniejszości i zasad państwa prawa; domaga się
aktywnego i skutecznego wsparcia tego procesu reform przez instytucje Unii Europejskiej
oraz Radę Europy wraz z jej Komisją Wenecką;
3. ponownie wyraża zaniepokojenie kwestią postępowań sądowych przeciwko byłym i
obecnym urzędnikom wysokiego szczebla rządowego, które nie były prowadzone zgodnie z
europejskimi normami rzetelności, bezstronności, przejrzystości i niezawisłości; wzywa do
bezwarunkowego i natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów skazanych z
przyczyn politycznych, w tym przywódców opozycji;
4. poddaje ostrej krytyce skazanie byłej premier Julii Tymoszenko; podkreśla, że wzmocnienie
praworządności, niezawisłe sądownictwo, a także rozpoczęcie wiarygodnej walki z
korupcją mają podstawowe znaczenie nie tylko dla zacieśnienia stosunków UE-Ukraina, ale
także dla utrwalenia demokracji na Ukrainie;
5. apeluje do władz ukraińskich, by rozróżniały odpowiedzialność polityczną i karną oraz by
odpowiednio znowelizowały obecny kodeks karny; podkreśla, że demokratyczne spory o
decyzje polityczne powinny odbywać się w parlamencie, w oparciu o udział wyborców w
wolnych wyborach, i nie należy ich zakłócać działaniami dyktowanymi względami
osobistymi lub politycznymi w postaci postępowań karnych i tendencyjnych orzeczeń
sądów karnych;
6. wzywa władze ukraińskie, aby przed rozpoczęciem kampanii wyborczej wyjaśniły sytuację
więźniów skazanych z przyczyn politycznych;
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7. apeluje do władz ukraińskich o zagwarantowanie bezstronności i przejrzystości procesu
kasacyjnego w sprawie Julii Tymoszenko, który powinien być zgodny z uczciwymi i
sprawiedliwymi normami i praktykami prawnymi powszechnymi w Europie, oraz domaga
się zaprzestania stosowania wybiórczej sprawiedliwości wobec przeciwników politycznych
i innych rywali; ubolewa, że Najwyższy Specjalistyczny Sąd Ukrainy zajmujący się
sprawami kryminalnymi i cywilnymi odroczył wydanie orzeczenia w sprawie wniosku Julii
Tymoszenko o kasację decyzji Pieczerskiego Sądu Rejonowego w Kijowie; odnotowuje
odroczenie przesłuchania kasacyjnego w sprawie Julii Tymoszenko na dzień 26 czerwca
2012 r., uważa ten fakt za godny ubolewania i przestrzega przed przewlekłością należytego
procesu sądowego;
8. wzywa władze Ukrainy do zapewnienia pełnego poszanowania prawa wszystkich więźniów
skazanych z przyczyn politycznych, w tym Julii Tymoszenko, Jurija Łucenki i Walerija
Iwaszczenki, do uzyskania odpowiedniej pomocy medycznej we właściwej placówce, ich
prawa do nieograniczonego dostępu do prawników oraz prawa do odwiedzin przez
krewnych i inne osoby, np. ambasadora UE; podkreśla, że Ukraina musi w pełni
przestrzegać praw ustawowych i praw człowieka osób oskarżonych i zatrzymanych, w tym
prawa do opieki medycznej; potępia używanie siły przez strażników więziennych wobec
Julii Tymoszenko i przypomina, że Ukraina ma obowiązek niezwłocznego i bezstronnego
rozpatrywania wszelkich skarg dotyczących stosowania tortur lub innych form okrutnego,
nieludzkiego czy poniżającego traktowania;
9. wzywa władze ukraińskie do powołania niezależnego i niezawisłego międzynarodowego
zespołu prawników, który przygotuje sprawozdanie na temat ewentualnych naruszeń
podstawowych praw i wolności w przypadku Julii Tymoszenko i pozostałych członków jej
rządu; z satysfakcją przyjmuje wyniki spotkania przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego Martina Schulza z premierem Ukrainy Mykołą Azarowem i spodziewa się,
że władze Ukrainy odpowiedzą na uzgodnioną propozycję, przedstawiając wytyczne dla jej
szybkiej realizacji, aby przy współpracy zespołu medycznego kliniki Charité i przy
wsparciu z jego strony zagwarantować Julii Tymoszenko właściwe leczenie, a także
kontrolę sądową postępowania apelacyjnego i kasacyjnego oraz toczących się w przyszłości
postępowań sądowych przeciw byłej premier Ukrainy przez posiadający autorytet i
właściwe uprawnienia podmiot UE;
10. wyraża zadowolenie z faktu, że z godnie z wolą Julii Tymoszenko przeniesiono ją z kolonii
karnej Kaczanówka do szpitala, oraz zwraca uwagę, że pacjentkę odwiedzili niedawno
międzynarodowi eksperci medyczni;
11. domaga się, by wszystkie postępowania sądowe przeciwko byłym i obecnym urzędnikom
wysokiego szczebla rządowego były prowadzone zgodnie z europejskimi normami
rzetelności, bezstronności, przejrzystości i niezawisłości; potępia fakt, że wbrew zasadom
państwa prawa władze ukraińskie wszczynają nowe, motywowane względami politycznymi
postępowania wobec Julii Tymoszenko i innych;
12. wyraża zaniepokojenie stanem swobód demokratycznych, a także praktyką
instrumentalnego wykorzystywania instytucji państwowych do realizacji własnych celów
politycznych i jako narzędzia odwetu politycznego;
13. podkreśla, że kluczowe znaczenie będzie miało przeprowadzenie w tym roku wolnych,
uczciwych i przejrzystych wyborów parlamentarnych na Ukrainie, w tym zapewnienie
prawa udziału w tych wyborach przywódcom opozycji, uznaje także za istotne utrzymanie
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zdecydowanego zobowiązania do poszanowania wartości demokratycznych i zasad państwa
prawa, w tym w okresie między wyborami; wzywa Parlament Europejski do udziału we
własnym imieniu w międzynarodowej misji obserwacji wyborów podczas następnych
wyborów parlamentarnych;
14. przypomina władzom Ukrainy o konieczności przeprowadzenia kompleksowych reform,
aby utorować Ukrainie drogę w kierunku zbliżenia do europejskich norm i standardów;
podkreśla, że zbliżenie Ukrainy do UE powinno opierać się na jej zaangażowaniu na rzecz
wartości i swobód, za którymi opowiada się UE; podkreśla, że jednym z fundamentów tych
standardów musi być niezawisłe sądownictwo;
15. podkreśla, że pełne poszanowanie prawa praw człowieka oraz wprowadzenie
podstawowych standardów OBWE zwiększyłoby wiarygodność ukraińskiego
przewodnictwa OBWE, które Ukraina ma objąć w 2013 r.;
16. mając nadzieję, że Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 w Polsce i na Ukrainie okażą
się sukcesem, zwraca się do polityków europejskich, którzy chcą być obecni na meczach
EURO 2012 na Ukrainie, by publicznie dawali wyraz temu, iż znana jest im sytuacja
polityczna w tym kraju, a także by starali się odwiedzać w więzieniach osoby zatrzymane ze
względów politycznych lub by przebywali na EURO 2012 jako osoby prywatne, a nie znane
osobistości;
17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji ESDZ, Radzie,
Komisji, państwom członkowskim, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Ukrainy, a także
Zgromadzeniom Parlamentarnym Rady Europy i OBWE.
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