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Eiropas Parlamenta 2015. gada 30. aprīļa rezolūcija par Nadjas Savčenko lietu 
(2015/2663(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Krieviju un Ukrainu, jo īpaši 2015. gada 
12. marta rezolūciju par Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavību un 
demokrātijas stāvokli Krievijā1, un 2015. gada 15.janvāra rezolūciju par stāvokli 
Ukrainā2, 

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un 
drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2015. gada 4. marta paziņojumu par Nadjas 
Savčenko ilgstošo turēšanu apcietinājumā,

– ņemot vērā Minskas nolīguma īstenošanas pasākumu kopumu, kas tika pieņemts 
Minskā 2015. gada 12. februārī un kura pilnu tekstu apstiprināja ar ANO Drošības 
padomes 2015. gada 17. februāra Rezolūcija Nr. 2202 (2015), 

– ņemot vērā ES 2015. gada 16. aprīļa paziņojumu par Krievijas Federācijas veiktu 
Ukrainas pilsoņu nolaupīšanu un nelikumīgu aizturēšanu,

– ņemot vērā starptautiskās humanitārās tiesības un jo īpaši 1949. gada 12. augustā 
pieņemto Trešo Ženēvas Konvenciju par attieksmi pret kara gūstekņiem, 

– ņemot vērā Ukrainas prezidenta, Eiropadomes priekšsēdētāja un Komisijas 
priekšsēdētāja kopīgo paziņojumu 17. ES-Ukrainas augstākā līmeņa sanāksmē, kurā tika 
aicināts nekavējoties atbrīvot visus ķīlniekus un nelikumīgi aizturētās personas, tostarp 
Nadju Savčenko,

– ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A. tā kā tā sauktās "Luhanskas Tautas Republikas" prokrieviskie bruņotie grupējumi 
Ukrainas teritorijas austrumu daļā 2014. gada 18. jūnijā nolaupīja leitnanti Nadju 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0074.
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0011.



Savčenko, armijas lidotāju un Ukrainas bruņoto spēku bijušo virsnieci, apcietināja viņu 
un pēc tam nelegāli pārveda uz Krievijas Federāciju;

B. tā kā 1981. gadā dzimušās Nadjas Savčenko militārā karjera ir izcila — viņa bija 
vienīgā kareive sieviete Ukrainas miera uzturēšanas spēkos Irākā un pirmā sieviete, kas 
iestājās Ukrainas Gaisa spēku akadēmijā, bataljona "Aidar" rindās iesaistījās kaujās 
Ukrainas austrumos kā brīvprātīgā, kur viņa arī tika sagūstīta; 

C. tā kā Krievijas izmeklēšanas komiteja 2015. gada 24. aprīlī ir izvirzījusi galīgās 
apsūdzības Nadjai Savčenko (līdzdalība divu un vairāku cilvēku nogalināšanā, 
līdzdalība divu vai vairāku cilvēku slepkavības mēģinājumā un Krievijas Federācijas 
robežas nelegāla šķērsošana); 

D. tā kā Nadja Savčenko ir Ukrainas Augstākās Radas deputāte un Ukrainas delegācijas 
locekle Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā (PACE); tā kā PACE Reglamenta, 
imunitātes un institucionālo jautājumu komiteja apstiprināja viņas imunitāti; tā kā 
Krievijas Federācija noraida diplomātisko imunitāti, kas Nadjai Savčenko piešķirta, kā 
Augstākās Radas deputātei; tā kā starptautiskā sabiedrība ir vairākkārt centusies panākt 
Nadjas Savčenko atbrīvošanu, tostarp ar PACE Rezolūciju Nr. 2034(2015), kurā 
pieprasīts nekavējoties viņu atbrīvot un ievērot viņas, kā Ukrainas delegācijas PACE 
locekles, imunitāti;

E. tā kā saskaņā ar Minskas nolīgumiem Krievijas Federācija ir piekritusi veikt visu 
politisko ķīlnieku un nelegāli apcietināto personu apmaiņu, pamatojoties uz principu 
"visi pret visiem", kas bija jāpabeidz ne vēlāk kā piektajā dienā pēc smago ieroču 
atvilkšanas; tā kā Nadjai Savčenko vairākkārt ir tikusi piedāvāta amnestija, ar 
nosacījumu, ka viņai jāatzīst sava vaina; 

F. tā kā Nadja Savčenko vairāk nekā trīs mēnešus ir ievērojusi badastreiku, protestējot pret 
nelikumīgo apcietinājumu; tā kā viņa tika pakļauta piespiedu psihiatriskai izmeklēšanai 
un ārstēšanai; tā kā Maskavas tiesas noraidīja Nadjas Savčenko apelācijas attiecībā uz 
viņas nelikumīgo pirmstiesas apcietinājumu; tā kā viņas veselības stāvoklis ir 
pasliktinājies; tā kā ES un vairākas dalībvalstis ir paudušas patiesas humanitāras raizes 
par šo situāciju; tā kā ANO Cilvēktiesību padomei un Starptautiskajam Sarkanajam 
Krustam ir iesniegtas vairākas apelācijas, lai nodrošinātu Nadjas Savčenko atbrīvošanu; 

1. prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Nadju Savčenko; izsaka nosodījumu 
Krievijas Federācijai par nelikumīgo nolaupīšanu, turēšanu apcietinājumā cietumā 
gandrīz gadu un par Nadjas Savčenko lietas izmeklēšanu; pieprasa Krievijas varas 
iestādēm ievērot to starptautiskās saistības, kas noteiktas Minskas nolīgumos, un jo īpaši 
Minskas nolīgumu īstenošanas pasākumu kopumā; uzskata, ka Krievijai nav nekāda 
juridiska pamata vai jurisdikcijas, lai jebkādi vērstos pret Nadju Savčenko, nedz 
apcietinot, nedz veicot izmeklēšanu, nedz arī izvirzot apsūdzības; 

2. uzskata, ka Nadjas Savčenko, kā kara gūsteknes, turēšana apcietinājumā cietumā 
Krievijā ir Ženēvas konvencijas pārkāpums; uzsver, ka par šiem nodarījumiem, pret 
tiem, kas atbildīgi par viņas nelikumīgo apcietināšanu Krievijā, var tikt vērstas 
starptautiskas sankcijas vai tiesvedība;

3. atgādina Krievijas varas iestādēm, ka Nadjas Savčenko veselības stāvoklis ir ļoti 
bīstams, un ka tās ir tieši atbildīgas par viņas drošību un labklājību; aicina Krievijas 



varas iestādes atļaut neitrāliem starptautiskiem ārstiem novērtēt Nadjas Savčenko 
veselības stāvokli, kā arī vienlaikus nodrošināt, ka jebkādas medicīniskas vai 
psiholoģiskas pārbaudes tiek veiktas vienīgi ar Nadjas Savčenko piekrišanu, un ņemot 
vērā viņas ļoti ilgā badastreika sekas; aicina Krieviju nodrošināt starptautiskām 
humanitārām organizācijām pastāvīgu iespēju viņai piekļūt: 

4. prasa nekavējoties atbrīvot visus Ukrainas pilsoņus, tostarp kinorežisoru Oleg Sentsov
un Khaizer Dzhemilev, kas nelikumīgi apcietināti Krievijā; 

5. mudina Francijas prezidentu un Vācijas kancleri, kā arī citu valstu attiecīgos ārlietu 
ministrus, ierosināt jautājumu par Nadjas Savčenko atbrīvošanu nākamajās Minskas 
nolīgumu īstenošanas kontaktgrupas sanāksmēs Normandijas formātā; aicina PV/AP, 
Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu turpināt cieši uzraudzīt Nadjas Savčenko 
lietu, pieprasot šo jautājumu izskatīt dažādos formātos un sanāksmēs ar Krievijas varas 
iestādēm, un informēt Parlamentu par šo centienu rezultātiem; 

6. norāda, ka Nadjas Savčenko atbrīvošana ir ne tikai nepieciešams solis ceļā uz Ukrainas 
un Krievijas attiecību uzlabošanu, bet tas arī liktu saprast, ka Krievijas varas iestādes 
izrāda cieņu galveno cilvēktiesību ievērošanai; 

7. atgādina, ka Nadja Savčenko ir 2014. gada oktobra Ukrainas vispārējās parlamenta 
vēlēšanās ievēlēta Ukrainas Parlamenta deputāte un ir Ukrainas delegācijas PACE 
locekle, kā dēļ viņai ir piešķirta starptautiskā imunitāte; atgādina Krievijai par tās 
starptautiskajām saistībām ievērot viņas, kā PACE locekles, imunitāti;

8. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / 
Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, 
Komisijai, Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un parlamentam, Ukrainas 
prezidentam, valdībai un parlamentam, kā arī Eiropas Padomes Parlamentārās 
asamblejas priekšsēdētājam;


