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Nadijos Savčenko byla 

2015 m. balandžio 30 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Nadijos Savčenko bylos 
(2015/2663(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos ir Ukrainos, ypač į 2015 m. 
kovo 12 d. rezoliuciją dėl Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymo ir 
demokratijos padėties Rusijoje1 ir į 2015 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl padėties 
Ukrainoje2,

– atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 4 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos 
vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl 
užsitęsusio Nadijos Savčenko sulaikymo,

– atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 12 d. Minske priimtą ir pasirašytą Minsko susitarimų 
įgyvendinimo priemonių paketą, kuris buvo visas patvirtintas 2015 m. vasario 17 d. JT 
Saugumo Tarybos rezoliucija 2202(2015),

– atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 16 d. ES pareiškimą dėl Rusijos vykdomo Ukrainos 
piliečių grobimo ir neteisėto kalinimo,

– atsižvelgdamas į tarptautinės humanitarinės teisės nuostatas, ypač į 1949 m. rugpjūčio 
12 d. Ženevos konvenciją dėl elgesio su karo belaisviais (III konvencija),

– atsižvelgdamas į 17-ojo ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimo pabaigoje 
padarytą bendrą Ukrainos Prezidento, Europos Vadovų Tarybos Pirmininko ir Europos 
Komisijos Pirmininko pareiškimą, kuriame raginama nedelsiant paleisti visus įkaitus ir 
neteisėtai kalinamus asmenis, tarp jų Nadiją Savčenko,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi 2014 m. birželio 18 d. vadinamosios Luhansko liaudies respublikos prorusiški 
kovotojai Rytų Ukrainos teritorijoje neteisėtai pagrobė karo lakūnę ir buvusią Ukrainos 

                                               
1 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0074.
2 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0011.



ginkluotųjų pajėgų karininkę leitenantę Nadiją Savčenko, sulaikė ją ir paskui neteisėtai 
pervežė į Rusijos Federaciją;

B. kadangi 1981 m. gimusi N. Savčenko padarė sėkmingą karinę karjerą, nes ji buvo 
vienintelė Ukrainos taikos palaikymo pajėgų Irake karė ir vienintelė moteris, įstojusi į 
Ukrainos oro pajėgų akademiją ir kaip bataliono „Aidar“ savanorė dalyvavusi kovose 
Rytų Ukrainoje, kur buvo pagrobta;

C. kadangi 2015 m. balandžio 24 d. Rusijos tyrimo komitetas pateikė Nadijai Savčenko 
galutinius kaltinimus (bendrininkavimas vykdant dviejų ir daugiau asmenų 
žmogžudystę, bendrininkavimas kėsinantis nužudyti du ir daugiau asmenis ir neteisėtas 
Rusijos Federacijos sienos kirtimas);

D. kadangi Nadija Savčenko yra Aukščiausios Rados narė ir Ukrainos delegacijos Europos 
Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje narė; kadangi Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos Darbo tvarkos taisyklių, imunitetų ir institucinių reikalų komitetas 
patvirtino jos imunitetą; kadangi Rusijos Federacija nepripažįsta Nadijai Savčenko, kaip 
Aukščiausios Rados narei, suteikto diplomatinio imuniteto; kadangi tarptautinė 
bendruomenė ne kartą ėmėsi veiksmų siekdama, kad Nadija Savčenko būtų paleista, 
tarp šių veiksmų Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucija 2034(2015), 
kurioje raginama nedelsiant ją paleisti ir paisyti jos, kaip Ukrainos delegacijos Europos 
Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje narės, imuniteto;

E. kadangi Rusijos Federacija sutiko apsikeisti visais politiniais įkaitais ir neteisėtai 
kalinamais asmenimis pagal Minsko susitarimus laikantis principo „visi už visus“; tai 
turėjo būti baigta ne vėliau kaip penktą dieną po sunkiosios ginkluotės atitraukimo; 
kadangi Nadijai Savčenko ne kartą buvo siūloma amnestija, jei ji pripažins savo kaltę;

F. kadangi Nadija Savčenko daugiau kaip tris mėnesius laikėsi bado streiko protestuodama 
prieš savo neteisėtą kalinimą; kadangi jai buvo atlikti priverstiniai psichiatriniai 
patikrinimai ir taikytas gydymas; kadangi Maskvos teismai atmetė Nadijos Savčenko 
skundus dėl ikiteisminio kalinimo; kadangi per tą laiką jos sveikatos būklė pablogėjo; 
kadangi ES ir kai kurios valstybės narės dėl N. Savčenko išreiškė rimtą susirūpinimą 
humanitariniu aspektu; kadangi kai kurie skundai buvo pateikti Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių tarybai ir Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui siekiant, kad Nadija 
Savčenko būtų paleista;

1. ragina nedelsiant ir be jokių sąlygų paleisti Nadiją Savčenko; smerkia tai, kad Rusijos 
Federacija neteisėtai pagrobė Nadiją Savčenko, jau beveik metus ją laiko kalėjime ir 
vykdo tyrimą; prašo Rusijos valdžios institucijų paisyti savo tarptautinio įsipareigojimo, 
numatyto Minsko susitarimuose, ypač Minsko susitarimų įgyvendinimo priemonių 
pakete, dėl kurio susitarta; mano, kad Rusija neturi jokio teisinio pagrindo nei 
jurisdikcijos imtis veiksmų prieš Nadiją Savčenko, tokių kaip kalinimas, tyrimas ar 
kaltinimų pateikimas;

2. laikosi nuomonės, kad Nadijos Savčenko, kaip karo kalinės, laikymas Rusijos kalėjime 
yra Ženevos konvencijos pažeidimas; pabrėžia, kad už jos neteisėtą kalinimą Rusijoje 
atsakingiems asmenims gali būti taikomos tarptautinės sankcijos arba už jų veiklą 
keliama byla;

3. primena Rusijos valdžios institucijoms, kad N. Savčenko sveikatos būklė išlieka itin 



pažeidžiama ir kad jos yra tiesiogiai atsakingos už jos saugą ir gerovę; ragina Rusijos 
valdžios institucijas leisti nešališkiems tarptautiniams gydytojams susitikti su 
N. Savčenko ir sykiu užtikrinti, kad visi medicininiai ar psichologiniai patikrinimai būtų 
atliekami tik sutikus N. Savčenko ir atsižvelgiant į labai ilgą laikotarpį trukusio jos bado 
streiko pasekmes; ragina Rusiją leisti tarptautinėms humanitarinėms organizacijoms su 
ja nuolat susitikti;

4. ragina nedelsiant paleisti visus kitus Rusijoje neteisėtai kalinamus Ukrainos piliečius, 
įskaitant Ukrainos režisierių Olegą Sencovą ir Chaiserį Džemilevą;

5. primygtinai ragina Prancūzijos Prezidentą ir Vokietijos Kanclerę, taip pat atitinkamus 
užsienio reikalų ministrus iškelti Nadijos Savčenko paleidimo klausimą būsimuose 
Minsko susitarimų įgyvendinimo kontaktinės grupės susitikimuose vadinamuoju 
Normandijos formatu; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją 
įgaliotinę, Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir toliau atidžiai stebėti 
Nadijos Savčenko situaciją, kelti jos klausimą įvairiais formatais ir įvairiuose 
susitikimuose su Rusijos valdžios institucijomis ir informuoti Parlamentą apie šių 
veiksmų rezultatus;

6. pažymi, kad Nadijos Savčenko paleidimas yra ne tik būtinas žingsnis siekiant pagerinti 
Ukrainos ir Rusijos tarpusavio santykius, bet jis taip pat parodys, kad Rusijos valdžios 
institucijos paiso pagrindinių žmogaus teisių pripažinimo;

7. primena, kad per 2014 m. spalio mėn. vykusius visuotinius Ukrainos rinkimus į 
parlamentą Nadija Savčenko buvo išrinkta Ukrainos Aukščiausios Rados nare ir kad ji 
yra Ukrainos delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje narė ir šiuo 
pagrindu jai suteiktas tarptautinis imunitetas; primena Rusijai apie jos tarptautinę 
pareigą paisyti N. Savčenko, kaip Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos narės,
imuniteto;

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir 
Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, 
Komisijai, Rusijos Federacijos Prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Ukrainos 
Prezidentui, vyriausybei ir parlamentui ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 
Pirmininkui.


