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Az Európai Parlament állásfoglalása Ukrajnáról
(2014/2595(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2013 novembere óta folyamatosan tartanak az ukrán kormány politikája elleni 
tüntetések, amelyeket az váltott ki, hogy a kormány nem volt hajlandó aláírni a társulási 
megállapodást az Európai Unióval, és amelyek során a felek egyre erőszakosabban 
lépnek fel, valamint a tüntetőkhöz szélsőjobboldali csoportok csatlakoznak; mivel a 
politikai erők – mind a kormány, mind pedig az ellenzék – 
kompromisszumképtelensége az erőszak elharapózásához vezetett, és mindkét oldalon 
több tucat ember meghalt és több százan megsérültek;

B. mivel a tiltakozások EU-párti tüntetésként indultak, azonban egyre inkább belpolitikai 
kérdésekre összpontosultak, és Kijevből más városokra is átterjedtek; mivel a tüntetők a 
kormány lemondását és új parlamenti és elnöki választások kiírását követelték;

C. mivel Franciaország, Németország és Lengyelország külügyminiszterei segítségével 
létrejött egy megállapodás az ukrajnai válság megoldására vonatkozóan, amelyet 
Ukrajna elnöke, Viktor Janukovics, és az ellenzék képviselői, Vitalij Klicsko (UDAR), 
Oleh Tyahnibok (Szvoboda) és Arszenij Jacenuk (Batykivcsina) is aláírtak;

D. mivel a Kijev utcáin tüntetők nem értettek egyet ezzel a kompromisszummal, mivel a 
politikai és államválság megoldását célzó, néhány uniós tagállam külügyminiszterei 
által közvetített megállapodásokat felbontotta az ellenzék;

E. mivel Viktor Janukovics hivatalos lemondás nélkül Kijevből ismeretlen helyre távozott;

F. mivel az ukrán parlament (Verhovna Rada) magához ragadta a kezdeményezést és a 
következőkről határozott: 

– Janukovics elnök közjogi felelősségre vonása,

– elnöki választások kiírása 2014. május 25-re,

– ideiglenes elnök kinevezése, aki egyben a parlament elnöke és a kormányzat 
vezetője,

–  a 2004-es alkotmány visszaállítása, mely szerint Ukrajnában parlamentáris-elnöki 
kormányzás lesz érvényben,

– a volt miniszterelnök, Julija Timosenko szabadon bocsátása,

– ideiglenes főügyész és számos miniszter kinevezése,
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G. mivel Oleh Tyahnibok, a szélsőjobboldali Szvoboda párt vezetője a kijevi 
hatalomváltásra adott közvetlen válaszában az ukrajnai politikai és demokratikus 
pluralizmus felszámolására, az egész ország etnikai megtisztítására és Ukrajna nukleáris 
hatalmi státuszának visszaállítására szólított fel;

H. mivel radikális jobboldali erők lerombolták az Ukrán Kommunista Párt székhelyét, és 
mivel Ukrajna néhány régiójában betiltották a Kommunista Pártot; mivel II. 
világháborús és egyéb emlékműveket romboltak le;

I. mivel egyre nagyobb méreteket öltenek a Kijev zsidó lakossága elleni támadások és a 
kijevi rabbi a zsidó polgároknak a város elhagyását javasolja; mivel Zaporizzsjában 
megtámadták és megrongálták a zsinagógát; 

J. mivel Délkelet-Ukrajna és a Krími Autonóm Köztársaság szevasztopoli régiója helyi 
önkormányzataiból 3477 küldött gyűlt össze Harkivban, akik bírálták az ukrán 
parlament döntéseit és olyan intézkedéseket fogadtak el, amelyekkel véleményük szerint 
a helyi önkormányzatoknak reagálniuk kellene a kijevi fejleményekre;

K. mivel még mindig nincs egyetértés az ukrán nép körében e fejlemények értékelése és az 
ország jövője vonatkozásában; mivel Ukrajna politikai problémáját csak az ország 
jövőjéről, az alkotmányos és egyéb reformokról és a nemzetközi partnerekkel folytatott 
nemzeti vita révén lehet megoldani;

1. mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ukrajnai politikai válságot nem sikerült időben 
megoldani, és ezzel elkerülni, hogy ukrán állampolgárok életüket veszítsék; részvétét és 
támogatását fejezi ki a halottak és sebesültek családja felé; felszólítja az Uniót és a 
tagállamokat, hogy terjesszék ki az orvosi segítségnyújtást az ukrajnai erőszak 
valamennyi áldozatára;

2. a legutóbbi erőszakos cselekmények és a tüntetések kezdete óta bekövetkezett emberi 
jogi jogsértés független és átlátható vizsgálatára és a felelősök büntetőjogi felelősségre 
vonására szólít fel mindkét oldalon;

3. tudomásul veszi az ukrán parlament széles körű határozatait, azonban aggodalmát fejezi 
ki amiatt, hogy nem minden parlamenti képviselő volt jelen, mivel az összes parlamenti 
képviselő jelenléte nagyobb demokratikus legitimitást adott volna a döntéseknek; 
megjegyzi, hogy Kijevben tovább folytatódnak a tüntetések, és a tüntetők azt követelik, 
hogy hozzanak intézkedéseket annak érdekében, hogy oligarchák és az emberi jogi 
jogsértésekben felelős vagy korrupciós ügyekbe keveredett személyek ne kerülhessenek 
be a kormányba; 

4. tudomásul veszi, hogy az ukrán parlament végül magához ragadta a kezdeményezést a 
korai választások kiírásának előkészítésére; felszólítja az ukrán parlamentet, hogy a 
választásokhoz még időben fogadjon el egy új választási törvényt, amely megfelel az 
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és a Velencei Bizottság által 
előírt szabályoknak, a választások szabad és tisztességes lebonyolítása érdekében; 
elvárja, hogy valamennyi politikai párt és intézmény a választások előtti átmeneti 
időszakban közzétegye a mély társadalmi és gazdasági válság tartós megoldására 
irányuló programját; hangsúlyozza, hogy erre szükség van az Ukrajna jövőjéről 
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folytatott demokratikus vitához;

5. hangsúlyozza, hogy egyedül az ukrán nép dönthet – külföldi befolyástól mentesen – 
saját jövőjéről, az ország geopolitikai irányultságáról, valamint arról, hogy Ukrajna 
mely nemzetközi megállapodásokhoz és közösségekhez csatlakozzék; nyomatékosan 
felszólítja az Uniót, az Amerikai Egyesült Államot és Oroszországot, hogy 
tartózkodjanak az Ukrajna belügyeibe történő bármiféle beavatkozástól, valamint a 
pénzügyi, gazdasági vagy politikai nyomásgyakorlás bármely formájától;

6. sürgeti a politikai erőket, hogy akadályozzák meg az erőszak további alkalmazását; 
mély aggodalmát fejezi ki az országban a fegyverek és lőszerek elterjedése miatt; 
felszólítja az összes politikai erőt, hogy gondoskodjanak valamennyi illegális fegyver és 
lőszer belügyminisztérium részére történő átadásáról;

7. felszólítja az Ukrajnán belüli összes politikai erőt és az érintett nemzetközi szereplőket, 
hogy kötelezzék el magukat Ukrajna területi integritása és nemzeti egysége mellett, 
figyelembe véve az ország kulturális és nyelvi összetételét és történelmét;

8. ismételten aggodalmának ad hangot az országban uralkodó korrupció miatt; felszólít a 
vagyonok, beleértve a jelenlegi kormány bizonyos politikusaival, korábbi 
politikusokkal, akik ellen vizsgálatot folytattak, illetve valamennyi politikai párttal és 
azok vezetőivel kapcsolatos, az Ukrajnába be-, illetve onnan kiáramló összes 
nemzetközi tőkeáramlás átláthatóvá tételére; rámutat, hogy az elmúlt két évtizedben a 
kormány,a politikai intézmények és az oligarchák közötti összefonódások jelentették az 
egyik döntő akadályt Ukrajna demokratizálódási folyamatában; felszólítja az Uniót és a 
tagállamokat, hogy fokozzák az ukrán társaságok és üzletemberek európai bankokban 
folytatott pénzmosási és adóelkerülési üzelmeinek leállítását célzó erőfeszítéseket; 

9. felszólítja az Uniót, hogy adja meg Ukrajnának azt a pénzügyi támogatást, amelyre 
sürgető szüksége van a jelenlegi gazdasági és társadalmi válság legyőzéséhez; 
hangsúlyozza, hogy e pénzügyi támogatást nem szabad megszorítási intézkedésekhez 
kötni;

10. komoly aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a demokratikus erők együttműködnek 
nyíltan nacionalista és antiszemita erőkkel, amelyek jelentések tanúsága szerint 
közvetlen politikai és pénzügyi támogatást kapnak külföldről, köztük uniós 
tagállamokon belüli partnerektől; ezért sürgősen felszólítja az összes politikai erőt és a 
civil társadalmat, hogy utasítsák el a nacionalista és antiszemita politikákat;

11. elítéli az Ukrán Kommunista Pártot ért támadásokat és a párt betiltására irányuló 
kísérleteket; felszólítja az ideiglenes hatóságokat, hogy valamennyi demokratikus 
politikai erő számára biztosítsák a demokratikus jogokat és előzzék meg a támadásokat; 

12. határozottan elítéli a szélsőjobboldali erők antiszemita fellépéseit és komoly 
aggodalmának ad hangot ezekkel kapcsolatban; 

13. sürgősen felszólítja Ukrajna ideiglenes intézményeit, hogy tegyenek eleget az ország 
nemzetközi kötelezettségvállalásainak, különösen az atomsorompó-szerződésben 
érdekelt félként, illetve az Európa Tanács tagjaként, a demokratikus jogok és 
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szabadságjogok, az emberi jogok, a kisebbségek védelme, a sajtó szabadsága, és a 
gyülekezési és szólásszabadság biztosítása érdekében; felszólítja az összes uniós 
intézményt és a tagállamokat, valamint az egyéb külpolitikai szereplőket, hogy e 
tekintetben ne csak felszólításokat tegyenek közzé, hanem e normák és kötelezettségek 
tiszteletben tartásától tegyék függővé az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatásokat;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
Ukrajna parlamentjének és kormányának, valamint az EBESZ és az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlésének.


