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Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Rusiji in Ukrajini, zlasti resolucije z dne 
12. marca 2015 o umoru voditelja ruske opozicije Borisa Nemcova in položaju 
demokracije v Rusiji1 ter resolucije z dne 15. januarja 2015 o razmerah v Ukrajini2, 

– ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 4. marca 2015 o priprtju Nadje Savčenko, ki je še 
vedno v priporu,

– ob upoštevanju sklopa ukrepov za izvajanje sporazumov iz Minska, ki so bili sprejeti in 
podpisani 12. februarja 2015 v Minsku ter v celoti potrjeni z resolucijo varnostnega 
sveta OZN št. 2202 (2015) z dne 17. februarja 2015, 

– ob upoštevanju izjave EU z dne 16. aprila 2015 o ugrabitvah in nezakonitem pridržanju 
ukrajinskih državljanov, ki jih je zakrivila Ruska federacija,

– ob upoštevanju določb mednarodnega humanitarnega prava, zlasti tretje ženevske 
konvencije z dne 12. avgusta 1949 o ravnanju z vojnimi ujetniki, 

– ob upoštevanju skupne izjave predsednika Ukrajine, predsednika Evropskega sveta in 
predsednika Evropske komisije po 17. vrhunskem srečanju med EU in Ukrajino, v 
kateri so pozvali k takojšnji izpustitvi vseh talcev in oseb, ki jim je bila protipravno 
odvzeta prostost, tudi Nadje Savčenko,

– ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A. ker so proruski borci tako imenovane Ljudske republike Luhansk v vzhodni Ukrajini 
18. junija 2014 na ozemlju Ukrajine nezakonito ugrabili poročnico in vojaško pilotko 
ter nekdanjo častnico ukrajinskih oboroženih sil Nadjo Savčenko, jo pridržali in nato 

                                               
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0074.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0011.



nezakonito odpeljali v Rusko federacijo;

B. ker ima Nadja Savčenko, rojena leta 1981, za seboj ugledno vojaško poklicno pot; bila 
je prva vojakinja v ukrajinskih mirovnih četah v Iraku in prva ženska, ki se je vpisala na 
ukrajinsko letalsko akademijo in prostovoljno javila, da se bo kot pripadnica bataljona 
Ajdar udeležila spopadov v vzhodni Ukrajini, kjer so jo nato ujeli; 

C. ker je ruski preiskovalni odbor 24. aprila 2015 vložil končno obtožnico zoper Nadjo 
Savčenko (pomoč in napeljevanje k umoru dveh ali več oseb, pomoč in napeljevanje k 
poskusu umora dveh ali več oseb ter nezakonito prečkanje meje Ruske federacije); 

D. ker je Nadja Savčenko članica ukrajinskega parlamenta (verhovna rada) in ukrajinske 
delegacije pri parlamentarni skupščini Sveta Evrope; ker je odbor za poslovnik, 
imunitete in institucionalne zadeve v tej skupščini potrdil njeno imuniteto; ker Ruska 
federacija zavrača diplomatsko imuniteto, ki je bila podeljena Nadji Savčenko kot 
poslanki ukrajinskega parlamenta; ker si mednarodna skupnost močno prizadeva, da bi 
bila Nadja Savčenko izpuščena, med drugim je parlamentarna skupščina Sveta Evrope 
sprejela resolucijo št. 2034 (2015), v kateri je pozvala k njeni takojšnji izpustitvi in 
spoštovanju njene parlamentarne imunitete kot članice ukrajinske delegacije pri tej 
skupščini;

E. ker se je Ruska federacija strinjala glede izmenjave vseh političnih talcev in nezakonito 
pridržanih oseb v skladu s sporazumi iz Minska in po načelu vsi za vse, izmenjava pa bi 
se morala zaključiti najpozneje peti dan po umiku težkega orožja; ker je bila Nadji 
Savčenko večkrat ponujena pomilostitev, če prizna krivdo; 

F. ker Nadja Savčenko zaradi protipravnega odvzema prostosti že več kot tri mesece 
gladovno stavka; ker jo neprostovoljno psihiatrično pregledujejo in zdravijo; ker so 
sodišča v Moskvi zavrnila njeno pritožbo zoper pripor v predkazenskem postopku; ker 
se je medtem njeno zdravje poslabšalo; ker so EU in več držav članic izrazile, da gre pri 
tem za resnično humanitarno vprašanje; ker sta bila Svet Združenih narodov za 
človekove pravice in Mednarodni rdeči križ večkrat pozvana, naj zagotovita, da bo 
Nadja Savčenko izpuščena; 

1. poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi Nadje Savčenko; obsoja Rusko federacijo, 
da jo je nezakonito ugrabila, da jo že skoraj eno leto zadržuje v priporu in da zoper njo 
vodi preiskavo; zahteva, da ruske oblasti spoštujejo svoje mednarodne obveznosti po 
sporazumih iz Minska, zlasti sklop ukrepov za njihovo izvajanje; meni, da Rusija nima 
pravne podlage ali pristojnosti za ukrepanje proti Nadji Savčenko, kot so priprtje, 
preiskave ali obtožbe zoper njo; 

2. meni, da je s priprtjem Nadje Savčenko v Rusiji kot vojne ujetnice kršena ženevska 
konvencija; poudarja, da tistim, ki so odgovorni za njeno nezakonito pridržanje v Rusiji, 
grozijo mednarodne kazni ali sodni postopki za njihovo ravnanje;

3. želi opomniti ruske oblasti, da je zdravstveno stanje Nadje Savčenko zelo krhko in da so 
neposredno odgovorne za njeno varnost in dobrobit; poziva jih, naj nepristranskim 
mednarodnim zdravnikom dovolijo, da pridejo k njej, in zagotovijo, da bodo zdravniški 
in psihološki pregledi opravljeni le z njeno privolitvijo, upoštevajo pa naj tudi 
posledice, ki jih bo utrpela, če bo zelo dolgo gladovno stavkala; poziva Rusijo, naj 
dovoli mednarodnim humanitarnim organizacijam, da bodo z njo stalno v stiku; 



4. poziva k takojšnji izpustitvi vseh drugih ukrajinskih državljanov, tudi ukrajinskega 
filmskega režiserja Olega Sencova in Hajzerja Džemileva, ki sta nezakonito pridržana v 
Rusiji; 

5. poziva francoskega predsednika  in nemško kanclerko ter pristojne zunanje ministre, naj 
na prihodnjem srečanju kontaktne skupine za izvajanje sporazumov iz Minska v okviru 
normandijskega formata razpravljajo o izpustitvi Nadje Savčenko; poziva 
podpredsednico in visoko predstavnico, Komisijo in Evropsko službo za zunanje 
delovanje, naj podrobno spremljajo primer Nadje Savčenko, o njem razpravljajo v 
različnih formatih in na različnih srečanjih z ruskimi oblastmi ter obveščajo Parlament o 
izidu svojih prizadevanj; 

6. poudarja, da izpustitev Nadje Savčenko ni le potreben korak k izboljšanju odnosov med 
Ukrajino in Rusijo, ruske oblasti bodo namreč s tem pokazale, da priznavajo temeljne 
človekove pravice; 

7. želi spomniti, da je bila Nadja Savčenko v ukrajinski parlament izvoljena na ukrajinskih 
splošnih parlamentarnih volitvah oktobra 2014 in je članica ukrajinske delegacije pri 
parlamentarni skupščini Sveta Evrope, zato ji je bila podeljena mednarodna imuniteta; 
želi opomniti Rusijo na njene mednarodne obveznosti, v skladu s katerimi mora 
spoštovati imuniteto Nadje Savčenko kot članice te skupščine;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki 
predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, 
predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije, predsedniku, vladi in parlamentu 
Ukrajine ter predsedniku parlamentarne skupščine Sveta Evrope.


