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Rezolucija Europskog parlamenta o situaciji u Ukrajini
(2014/2547(RSP))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o sastanku na vrhu u Vilniusu i o situaciji u 
Ukrajini,

– uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da su se mirni prosvjedi započeti u studenom 2013. pretvorili u opći pokret 
protiv vlasti;

B. budući da je dosad u sukobima poginulo najmanje petoro ljudi i da ih je barem 2 000 
ranjeno;

C. budući da postoje dojave o prosvjedima, uhićenjima i nasilju i u drugim gradovima, a ne 
samo u Kijevu, i da je deset upravnih središta došlo pod kontrolu prosvjednika;

D. budući da je ukrajinska oporba poslala poziv zapadnim liderima da podrže prosvjednike 
i pomognu im;

E. budući da je Europski parlament u Kijev uputio izaslanstvo kako bi ocijenilo situaciju i 
pronašlo mirno rješenje;

1. izražava svoju sućut obiteljima žrtava sukoba;

2. izražava svoju punu solidarnost s narodom Ukrajine i oštro osuđuje nasilnu represiju 
mirnih prosvjednika, aktivista i novinara;

3. izražava svoju punu solidarnost s prosvjednicima u Ukrajini; poziva ukrajinske vlasti da 
u potpunosti poštuju građanska prava ljudi i temeljnu slobodu okupljanja i mirnog 
prosvjeda; oštro osuđuje primjenu grube sile protiv mirnih prosvjeda i naglašava 
potrebu za brzom, učinkovitom i nezavisnom istragom i progonom odgovornih; poziva 
na trenutačno i bezuvjetno puštanje mirnih prosvjednika; 

4. pozdravlja odluku ukrajinskog parlamenta da ukine zakon protiv prosvjeda;

5. vjeruje da bi mjere Europske unije trebale natjerati Vladu Ukrajine na održavanje 
demokratskih i poštenih predsjedničkih izbora;

6. izražava mišljenje da bi Ukrajinci sami trebali odlučiti u kojem će se smjeru zemlja 
kretati i razvijati;

7. izražava zabrinutost zbog sve većeg utjecaja na EuroMaidan i kontrole koju nad njim 
ima krajnje nacionalistička i šovinistička stranka Sveukrajinska unija „Svoboda” pod 
vodstvom Olega Tjagniboka, koja se nikad nije odrekla povijesnog naslijeđa Ukrajinske 
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ustaničke armije koja je odgovorna za masovna ubojstva Poljaka, Židova, Čeha, 
Slovaka, Mađara i Armenaca između 1943. i 1947. godine;

8. smatra da je politička platforma Sveukrajinske unije „Svoboda” protivna temeljnoj 
europskoj vrijednosti poštovanja ljudi bez obzira na njihovu nacionalnost ili vjerovanja;

9. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću te vladama i 
parlamentima država članica.


