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Nagyija Szavcsenkó ügye 

Az Európai Parlament 2015. április 30-i állásfoglalása Nagyija Szavcsenkó ügyéről 
(2015/2663(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Oroszországról és Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen 
Borisz Nyemcov, orosz ellenzéki vezető meggyilkolásáról és a demokrácia 
oroszországi helyzetéről szóló 2015. március 12-i1, és az ukrajnai helyzetről szóló 
2015. január 15-i2 állásfoglalására, 

– tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
(az alelnök/főképviselő) által 2015. március 4-én tett, Nagyija Szavcsenkó elhúzódó 
fogva tartásáról szóló nyilatkozatra,

– tekintettel a 2015. február 12-én Minszkben aláírt „Intézkedéscsomag a minszki 
megállapodások végrehajtásáért” című dokumentumra, amelyet 2015. február 17-i 
2202(2015). számú határozatával teljes egészében jóváhagyott az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa, 

– tekintettel az ukrán állampolgárok Oroszországi Föderáció általi elrablásáról és 
illegális fogva tartásáról szóló 2015. április 16-i európai uniós nyilatkozatra,

– tekintettel a nemzetközi humanitárius jog, és különösen a hadifoglyokkal való 
bánásmódról szóló, 1949. augusztus 12-i harmadik genfi egyezmény rendelkezéseire, 

– tekintettel az Ukrajna elnöke, az Európai Tanács elnöke és az Európai Bizottság 
elnöke által a 17. EU–Ukrajna csúcstalálkozót követően tett közös nyilatkozatra, 
amelyben követelték az összes túsz és illegálisan fogva tartott személy, köztük 
Nagyija Szavcsenkó sürgős szabadon bocsátását,

– tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) 
bekezdésére,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0074.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0011.



A. mivel az Ukrajna keleti részén található úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” 
oroszpárti aktivistái 2014. június 18-án ukrán területen illegális módon elrabolták, 
fogva tartották, majd illegális módon az Oroszországi Föderáció területére vitték 
Nagyija Szavcsenkó hadnagyot, az ukrán hadsereg katonai pilótáját és volt tisztjét.

B. mivel az 1981-ben született Nagyija Szavcsenkó mögött kiemelkedő katonai 
pályafutás áll, hiszen ő volt az egyetlen női katona az Irakba küldött ukrán 
békefenntartó erőben, és ő volt az első nő, aki bejutott az ukrán légierő akadémiájára, 
és önként jelentkezett, hogy az Ajdar zászlóaljban harcolhasson Kelet-Ukrajnában, 
ahol később foglyul ejtették; 

C. mivel az orosz vizsgálóbizottság 2015. április 24-én fogalmazta meg a végleges 
vádat Nagyija Szavcsenkóval szemben (két vagy több személy meggyilkolásához 
nyújtott bűnsegély és arra való felbujtás, két vagy több személy meggyilkolására 
irányuló kísérlethez nyújtott bűnsegély és arra való felbujtás, valamint az 
Oroszországi Föderáció határának illegális átlépése); 

D. mivel Nagyija Szavcsenkó képviselő az ukrán parlamentben, és tagja az Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésébe (PACE) küldött ukrán delegációnak; mivel a PACE 
eljárási szabályzatért, mentelmi jogért és intézményi ügyekért felelős bizottsága 
megerősítette Nagyija Szavcsenkó mentelmi jogát; mivel az Oroszországi Föderáció 
elutasítja Nagyija Szavcsenkó mint ukrán parlamenti képviselő diplomáciai 
mentességét, mivel a nemzetközi közösség számos erőfeszítést tett Nagyija 
Szavcsenkó szabadon bocsátásának elérése érdekében, többek között a PACE 
2034(2015). számú határozatában kérte azonnali szabadon bocsátását és az ukrán 
PACE-delegáció tagjaként élvezett képviselői mentességének tiszteletben tartását;

E. mivel az Oroszországi Föderáció a minszki megállapodások keretében beleegyezett 
az összes politikai túsz és illegálisan fogva tartott személy cseréjébe „az összes 
foglyot az összes fogoly ellenében” elv alapján, amit a nehézfegyverek kivonását 
követő ötödik napig kellett volna végrehajtani; mivel Nagyija Szavcsenkónak több 
alkalommal is amnesztiát kínáltak azzal a feltétellel, hogy elismeri bűnösségét; 

F. mivel Nagyija Szavcsenkó több mint három hónapja éhségsztrájkot tart törvénytelen 
fogva tartása elleni tiltakozásul; mivel akarata ellenére pszichiátriai vizsgálatoknak 
és kezelésnek vetették alá; mivel a moszkvai bíróságok elutasították az előzetes 
letartóztatásával szemben benyújtott fellebbezéseit; mivel mindeközben Nagyija 
Szavcsenkó egészségi állapota leromlott; mivel az EU és több tagállam őszinte 
humanitárius aggodalmának adott hangot ez ügyben; mivel több panaszt is 
benyújtottak az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és a Nemzetközi Vöröskeresztnek 
Nagyija Szavcsenkó szabadon bocsátása érdekében; 

1. követeli Nagyija Szavcsenkó azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását; elítéli 
az Oroszországi Föderációt Nagyija Szavcsenkó illegális elrablása, csaknem egy éve 
tartó bebörtönzése és az ellene indított eljárás miatt; kéri, hogy az orosz hatóságok 
tegyenek eleget a minszki megállapodások keretében, és az „Intézkedéscsomag a 
minszki megállapodások végrehajtásáért” című dokumentumban vállalt nemzetközi 
kötelezettségeiknek; úgy véli, Oroszországnak sem jogalapja, sem hatásköre nincs 
arra, hogy bármilyen lépést tegyen Nagyija Szavcsenkóval szemben, így nem 
tarthatja őt fogva, nem indíthat ellene eljárást, és nem is emelhet vádat ellene; 



2. úgy véli, hogy Nagyija Szavcsenkó orosz börtönben hadifogolyként való fogva 
tartása a genfi egyezmény megsértésének minősül; hangsúlyozza, hogy az illegális 
oroszországi fogva tartásáért felelős személyek cselekedetükért nemzetközi 
szankciókkal és jogi eljárással számolhatnak; 

3. emlékezteti az orosz hatóságokat, hogy Nagyija Szavcsenkó egészségi állapota 
továbbra is igen rossz, és hogy közvetlenül ők felelősek Nagyija Szavcsenkó 
biztonságáért és jólétéért; felszólítja az orosz hatóságokat annak engedélyezésére, 
hogy pártatlan nemzetközi orvosok vizsgálhassák meg Nagyija Szavcsenkót, 
valamint biztosítsák, hogy az orvosi és pszichológiai vizsgálatokra csakis Nagyija 
Szavcsenkó beleegyezésével kerülhessen sor, továbbá vegyék figyelembe a hosszú 
ideje tartó éhségsztrájk következményeit; felszólítja Oroszországot, hogy legye 
lehetővé, hogy a nemzetközi humanitárius szervezetek bármikor találkozhassanak 
Nagyija Szavcsenkóval; 

4. kéri az összes többi illegálisan Oroszországban fogva tartott ukrán állampolgár, 
köztük Oleg Szencov filmrendező és Kajzer Dzsemiljev azonnali szabadon 
bocsátását; 

5. sürgeti a francia elnököt, a német kancellárt és az összes érintett külügyminisztert, 
hogy vessék fel Nagyija Szavcsenkó szabadon bocsátásának kérdését a minszki 
megállapodások végrehajtásáért felelős, normandiai formátumban ülésező 
kapcsolattartó csoport következő ülésein; felkéri az alelnököt/főképviselőt, a 
Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy továbbra is szorosan kövessék 
figyelemmel Nagyija Szavcsenkó ügyét, vessék fel azt az orosz hatóságokkal tartott 
különböző találkozóikon, és folyamatosan tájékoztassák a Parlamentet erőfeszítéseik 
eredményeiről; 

6. rámutat, hogy Nagyija Szavcsenkó szabadon bocsátása nem csupán az Ukrajna és 
Oroszország közötti kapcsolatok javításához szükséges lépés, hanem azt is 
tanúsítaná, hogy az orosz hatóságok elismerik és tiszteletben tartják az alapvető 
emberi jogokat; 

7. emlékeztet rá, hogy Nagyija Szavcsenkót a 2014. októberi ukrán parlamenti 
választásokon választották meg ukrán parlamenti képviselőnek, majd tagja lett 
Ukrajna PACE-delegációjának, és ily módon nemzetközi mentelmi jog védelme alatt 
áll; emlékezteti Oroszországot, hogy a nemzetközi kötelezettségei közé tartozik, 
hogy tiszteletben tartsa Nagyija Szavcsenkó PACE-tagként élvezett mentelmi jogát;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének, Ukrajna 
elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlése elnökének.


