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Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland og Ukraine, navnlig beslutning af 
12. marts 2015 om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og 
demokratiets tilstand i Rusland1 og beslutning af 15. januar 2015 om situationen i 
Ukraine2, 

– der henviser til redegørelse af 4. marts 2015 fra næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik om den fortsatte tilbageholdelse af Nadja Savtjenko,

– der henviser til de samlede foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne, der 
blev vedtaget og underskrevet i Minsk den 12. februar 2015 og godkendt i deres helhed 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015) af 17. februar 2015, 

– der henviser til EU-erklæringen af 16. april 2015 om Den Russiske Føderations 
bortførelse og ulovlige frihedsberøvelse af ukrainske borgere,

– der henviser til bestemmelserne i den humanitære folkeret og særlig den tredje Genève-
konvention af 12. august 1949 om behandling af krigsfanger, 

– der henviser til den fælles erklæring fra Ukraines præsident, formanden for Det 
Europæiske Råd og formanden for Kommissionen, der var resultatet af det 17. topmøde 
mellem EU og Ukraine, og som opfordrede til øjeblikkelig løsladelse af alle gidsler og 
ulovligt frihedsberøvede personer, herunder Nadja Savtjenko,

– der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A. der henviser til, at pro-russiske militante aktivister fra den såkaldte "Folkerepublik 
Luhansk" i det østlige Ukraine ulovligt bortførte løjtnant Nadja Savtjenko, som er 
militærpilot og tidligere officer i Ukraines væbnede styrker, på ukrainsk område den 18. 

                                               
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0074.
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0011.



juni 2014, tilbageholdt hende og overførte hende derefter ulovligt til Den Russiske 
Føderation;

B. der henviser til, at Savtjenko, der er født i 1981, har en fremtrædende militærkarriere 
bag sig, idet hun var den eneste kvindelige soldat i de ukrainske fredsbevarende tropper 
i Irak og den første kvinde til at indskrive sig på Ukraines luftvåbens akademi, og at hun 
meldte sig frivilligt til at deltage i kampene i det østlige Ukraine som en del af Aidar-
bataljonen, hvor hun blev bortført; 

C. der henviser til, at Ruslands undersøgelseskomité den 24. april 2015 forelagde de 
endelige anklager mod Nadja Savtjenko (medvirken til mordet på to eller flere personer, 
medvirken til mordforsøg på to eller flere personer og ulovlig indrejse i Den Russiske 
Føderation); 

D. der henviser til, at Nadja Savtjenko er medlem af det ukrainske parlament Radaen og af 
Ukraines delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE); der henviser 
til, at PACE-udvalget om forretningsorden, immuniteter og institutionelle spørgsmål har 
bekræftet hendes immunitet; der henviser til, at Den Russiske Føderation afviser at 
anerkende den diplomatiske immunitet, som Nadja Savtjenko har opnået som medlem 
af det ukrainske parlament Radaen; der henviser til, at det internationale samfund har 
truffet adskillige foranstaltninger for at få løsladt Nadja Savtjenko, bl.a. PACE-
resolution nr. 2034 (2015), der anmoder om hendes øjeblikkelige løsladelse og om, at 
hendes parlamentariske immunitet som medlem af den ukrainske delegation til PACE 
respekteres;

E. der henviser til, at Den Russiske Føderation har accepteret at foretage en udveksling af 
alle politiske gidsler og ulovligt frihedsberøvede personer i henhold til Minskaftalerne 
på grundlag af princippet om "alle for alle", og at denne udveksling skulle have været 
afsluttet senest på femtedagen efter tilbagetrækningen af tunge våben; der henviser til, 
at Nadja Savtjenko ved flere lejligheder blev tilbudt amnesti til gengæld for en 
tilståelse; 

F. der henviser til, at Nadja Savtjenko har sultestrejket i over tre måneder i protest mod 
den ulovlige frihedsberøvelse af hende; der henviser til, at hun har været udsat for 
ufrivillige psykiatriske undersøgelser og behandlinger; der henviser til, at domstole i 
Moskva afviste Nadja Savtjenkos klager over at være varetægtsfængslet; der henviser 
til, at hendes helbredstilstand i mellemtiden er forværret; der henviser til, at EU og 
adskillige medlemsstater har givet udtryk for deres reelle humanitære bekymringer i 
denne henseende; der henviser til, at der er blevet indgivet adskillige klager til 
Menneskerettighedsrådet og Internationalt Røde Kors for at sikre Nadja Savtjenkos 
løsladelse; 

1. opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af Nadja Savtjenko; fordømmer 
Den Russiske Føderation for den ulovlige kidnapning af Nadja Savtjenko, for at have 
tilbageholdt hende i et fængsel i næsten ét år og for efterforskningen af hende; kræver, 
at de russiske myndigheder overholder deres internationale forpligtelse inden for 
rammerne af Minskaftalerne og især de vedtagne samlede foranstaltninger til 
gennemførelse af Minskaftalerne; mener, at Rusland ikke har nogen hjemmel eller 
kompetence til at træffe foranstaltninger mod Nadja Savtjenko, som f.eks. 
frihedsberøvelse, efterforskning eller rejsning af tiltale mod hende; 

2. er af den opfattelse, at tilbageholdelsen af Nadja Savtjenko som krigsfange i et fængsel i 



Rusland er en overtrædelse af Genève-konventionen; understreger, at de personer, der er 
ansvarlige for ulovligt at tilbageholde hende i Rusland, kan blive konfronteret med 
internationale sanktioner eller retsforfølgning for deres handlinger;

3. minder de russiske myndigheder om, at Savtjenko er i en ekstremt skrøbelig 
helbredstilstand, og at de er direkte ansvarlige for hendes sikkerhed og trivsel; opfordrer 
de russiske myndigheder til at give uvildige internationale læger tilladelse til at tilse 
Savtjenko, idet de sikrer, at eventuelle fysiske eller psykologiske undersøgelser 
udelukkende gennemføres med Savtjenkos samtykke, og tager hensyn til 
konsekvenserne af, at hun har sultestrejket i en meget lang periode; opfordrer Rusland 
til at give internationale humanitære organisationer permanent adgang til at se hende; 

4. opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af alle andre ukrainske borgere, herunder den 
ukrainske filminstruktør Oleg Sentsov og Khaizer Dzhemilev, der tilbageholdes ulovligt 
i Rusland; 

5. opfordrer indtrængende Frankrigs præsident og Tysklands kansler samt de relevante 
udenrigsministre til at rejse spørgsmålet om løsladelse af Nadja Savtjenko på de næste 
møder i kontaktgruppen vedrørende gennemførelse af Minskaftalerne i 
Normandietkvartetten; opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant, 
Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til 
fortsat nøje at følge sagen om Nadja Savtjenko, til at tage sagen op i forskellige 
sammenhænge og på møder med de russiske myndigheder og til at holde Parlamentet 
orienteret om resultatet af disse bestræbelser; 

6. påpeger, at løsladelsen af Nadja Savtjenko ikke blot er et nødvendigt skridt i retning af 
en forbedring af forbindelserne mellem Ukraine og Rusland, men også vil vise, at de 
russiske myndigheder respekterer anerkendelsen af de grundlæggende 
menneskerettigheder; 

7. minder om, at Nadja Savtjenko blev valgt som medlem af det ukrainske parlament i 
forbindelse med det ukrainske generelle parlamentsvalg i oktober 2014 og er en del af 
Ukraines delegation til PACE, og at hun som sådan har fået tildelt international 
immunitet; minder Rusland om dets internationale forpligtelse til at respektere hendes 
immunitet som medlem af PACE;

8. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformand for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, Den Russiske Føderations præsident, regering 
og parlament, Ukraines præsident, regering og parlament samt formanden for 
Europarådets Parlamentariske Forsamling.


