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Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa ja Ukraina kohta, eriti 
12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni Vene opositsioonijuhi Boriss Nemtsovi 
mõrvamise ja demokraatia olukorra kohta Venemaal1 ning 15. jaanuari 2015. aasta 
resolutsiooni olukorra kohta Ukrainas2, 

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja 4. märtsi 2015. aasta avaldust Nadija Savtšenko jätkuva kinnipidamise kohta,

– võttes arvesse Minskis 12. veebruaril 2015. aastal vastu võetud ja allkirjastatud Minski 
kokkulepete rakendamismeetmete paketti, mis kiideti tervikuna heaks ÜRO 
Julgeolekunõukogu 17. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga 2202 (2015), 

– võttes arvesse ELi 16. aprilli 2015. aasta avaldust Ukraina kodanike röövimise ja 
ebaseadusliku kinnipidamise kohta Venemaa Föderatsiooni poolt,

– võttes arvesse rahvusvahelise humanitaarõiguse sätteid, eriti sõjavangide kohtlemise 
12. augusti 1949. aasta Genfi III konventsiooni, 

– võttes arvesse ELi-Ukraina 17. tippkohtumise tulemusena tehtud Ukraina presidendi, 
Euroopa Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni presidendi ühisavaldust, milles 
nõuti kõigi pantvangide ja ebaseaduslikult kinnipeetavate isikute, teiste hulgas Nadija 
Savtšenko kiiret vabastamist,

– võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A. arvestades, et 18. juunil 2014 röövisid Ida-Ukraina territooriumil moodustatud nn 
Luganski Rahvavabariigi venemeelsed võitlejad Ukraina territooriumil ebaseaduslikult 
sõjaväelenduri ja Ukraina relvajõudude endise ohvitseri leitnant Nadija Savtšenko, 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0074.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0011.



pidasid teda kinni ja andsid ta seejärel ebaseaduslikult üle Venemaa Föderatsioonile;

B. arvestades, et 1981. aastal sündinud pr Savtšenkol on selja taga silmapaistev 
sõjaväeline karjäär, ta oli Ukraina rahuvalvejõudude ainuke naissoost sõdur Iraagis ja 
esimene Ukraina õhuväeakadeemia naistudeng ning ta osales pataljoni Aidar 
koosseisus vabatahtlikuna võitluses Ukraina idaosas, kus ta seejärel kinni võeti; 

C. arvestades, et 24. aprillil 2015 esitas Venemaa uurimiskomisjon Nadija Savtšenkole 
lõpliku süüdistuse (kahe ja enama isiku mõrvale kaasaaitamine, kahe ja enama isiku 
tapmiskatsele kaasaaitamine ja Venemaa Föderatsiooni piiri ebaseaduslik ületamine); 

D. arvestades, et Nadija Savtšenko on Ülemraada liige ja Euroopa Nõukogu 
Parlamentaarse Assamblee (ENPA) juurde lähetatud Ukraina delegatsiooni liige; 
arvestades, et ENPA kodukorra, puutumatuse ja institutsiooniliste küsimuste komisjon 
on tema puutumatust kinnitanud; arvestades, et Venemaa Föderatsioon ei tunnusta 
Nadija Savtšenkole Ülemraada liikmena antud diplomaatilist puutumatust; arvestades, 
et rahvusvaheline üldsus on teinud Nadija Savtšenko vabastamise tagamiseks arvukaid 
jõupingutusi, mille hulka kuulub ENPA resolutsioon 2034 (2015), milles nõutakse 
tema kohest vabastamist ja tema kui ENPA juurde lähetatud Ukraina delegatsiooni 
liikme parlamentaarse puutumatuse austamist;

E. arvestades, et Minski kokkulepete kohaselt on Venemaa Föderatsioon andnud 
nõusoleku kõigi poliitiliste pantvangide ja ebaseaduslikult kinnipeetavate isikute 
vahetamiseks põhimõttel „kõik kõigi vastu”, mis oleks pidanud lõpule viidama 
hiljemalt viiendal päeval pärast raskerelvastuse väljaviimist; arvestades, et Nadija
Savtšenkole on pakutud korduvalt amnestiat tingimusel, et ta end süüdi tunnistab; 

F. arvestades, et protestiks oma ebaseadusliku kinnipidamise vastu on Nadija Savtšenko 
pidanud üle kolme kuu näljastreiki; arvestades, et talle on peale sunnitud 
psühhiaatrilisi läbivaatusi ja ravi; arvestades, et Moskvas asuvad kohtud lükkasid 
tagasi Nadija Savtšenko apellatsioonkaebused tema eelvangistuse vastu; arvestades, et 
vahepeal on tema tervislik seisund halvenenud; arvestades, et EL ja mitu liikmesriiki 
on väljendanud selles suhtes tõelist humanitaarsete muret; arvestades, et Nadija 
Savtšenko vabastamise tagamiseks on esitatud mitu apellatsioonkaebust ÜRO 
Inimõiguste Nõukogule ja Rahvusvahelisele Punasele Ristile; 

1. nõuab Nadija Savtšenko kohest ja tingimusteta vabastamist; mõistab hukka Venemaa 
Föderatsiooni Nadija Savtšenko ebaseadusliku röövimise, peaaegu aastase vanglas 
kinnipidamise ja tema suhtes toime pandud juurdluse tõttu; nõuab, et Venemaa 
ametivõimud peaksid kinni Minski kokkulepete raames võetud rahvusvahelisest 
kohustusest ning eelkõige Minski kokkulepete rakendamismeetmete paketist, milles 
kokku lepiti; on seisukohal, et Venemaal puudub õiguslik alus või kohtupädevus, et 
võtta Nadija Savtšenko suhtes meetmeid, nagu kinnipidamine, tema suhtes juurdluse 
teostamine või talle süüdistuse esitamine; 

2. on arvamusel, et Nadija Savtšenko sõjavangina Venemaa vanglas kinnipidamine on 
Genfi konventsiooni rikkumine; rõhutab, et tema Venemaal ebaseadusliku 
kinnipidamise eest vastutavate isikute suhtes võidakse kehtestada nende tegude eest 
rahvusvahelised sanktsioonid või algatada kohtumenetlus;

3. tuletab Venemaa ametivõimudele meelde, et pr Savtšenko tervislik seisund on endiselt 



väga halb ja et nad on otseselt vastutavad tema turvalisuse ja heaolu eest; kutsub 
Venemaa ametivõime üles võimaldama erapooletutele rahvusvahelistele arstidele 
pääsu pr Savtšenko juurde, tagades samal ajal, et mis tahes arstlik või psühholoogiline 
läbivaatus viiakse läbi üksnes pr Savtšenko nõusolekul ja võttes arvesse tema väga 
pikka aega kestnud näljastreigi tagajärgi; kutsub Venemaad üles võimaldama 
rahvusvaheliste humanitaarorganisatsioonide pidevat juurdepääsu talle; 

4. nõuab kõigi teiste Venemaal ebaseaduslikult kinnipeetavate Ukraina kodanike, sh 
Ukraina filmirežissööri Oleg Sentsovi ja Khaiser Džemilevi kohest vabastamist; 

5. nõuab tungivalt, et Prantsusmaa president ja Saksamaa kantsler ning asjaomased 
välisministrid tõstataksid Nadija Savtšenko vabastamise küsimuse Minski kokkulepete 
rakendamise kontaktrühma järgmistel kohtumistel Normandia formaadi raames; 
kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat, komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles 
Nadija Savtšenko juhtumit jätkuvalt tähelepanelikult jälgima, tõstatama seda teemat 
eri formaatides ja kohtumistel Venemaa ametivõimudega ning hoidma Euroopa 
Parlamenti kursis nende jõupingutuste tulemustega; 

6. juhib tähelepanu sellele, et Nadija Savtšenko vabastamine ei ole üksnes vajalik samm 
Ukraina ja Venemaa vaheliste suhete parandamiseks, vaid et see näitab ka põhiliste 
inimõiguste tunnustamist Venemaa ametivõimude poolt; 

7. tuletab meelde, et 2014. aasta oktoobris toimunud Ukraina üldistel 
parlamendivalimistel valiti Nadija Savtšenko Ukraina parlamendi liikmeks ning ta 
kuulub Ukraina delegatsiooni ENPA juures ja seetõttu on talle antud rahvusvaheline 
puutumatus; tuletab Venemaale meelde tema rahvusvahelist kohustust austada pr 
Savtšenko kui ENPA liikme puutumatust;

8. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile 
ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, 
Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile, Ukraina 
presidendile, valitsusele ja parlamendile ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarse 
Assamblee eesistujale.


