EU’s udenrigspolitiske chef
Mogherini besvarer
EU-parlamentsmedlems
forespørgsel om Kiev-regimets
undertrykkelse af Vitrenkos
PSPU-oppositionsparti
24. april, 2018 – EU-kommissionens vicepræsident og høje
repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik Federica
Mogherini har besvaret en forespørgsel fra 20. februar, fra
medlem af EU-parlamentet, Marco Zanni (Italien), om Kievregimets angreb mod Ukraines Progressive
(PSPU), der ledes af Natalia Vitrenko.

Socialistparti

Selvom hun udtaler, at hun ikke kan tale om en igangværende
retslig procedure, så går Mogherinis svar længere end til
blotte formaliteter, og hun udtaler, at hun er bevidst om
sagen, og at Ukraine forventes at overholde demokratiske
regler, inklusive regler for politiske partier.
Her

er

teksterne

på

Zannis

forespørgsel

(E-001025)

og

Mogherinis svar:
»Ukraines Progressive Socialistparti (PSPU) blev etableret i
1996 og har siden da opereret i overholdelse af Ukraines love
og Forfatning.
På sine tre seneste kongresser har PSPU ændret sine vedtægter,
sit program og sine lederskabsorganer, for at overholde nye
regler ’Om politiske partier i Ukraine’ og ’Om fordømmelse af
kommunistiske og nationalsocialistiske (nazistiske) totalitære
regimer og forbud mod propaganda for deres symboler’.

Justitsministeriet har modtaget den krævede dokumentation, men
har afvist ændringerne og nægtet at kommentere og forklare,
hvordan beslutningerne, der blev vedtaget på de tre
kongresser, skulle være i modstrid med de nye ukrainske love.
I
juli
2017
henvendte
PSPU
sig
til
Distriktsadministrationsdomstolen for byen Kiev, for at klage
over Justitsministeriets beslutning.
I betragtning af, at PSPU-aktivitet, inklusive deltagelse i
valg, de facto er blevet stoppet siden 2015, og i forventning
om en domstolsafgørelse,
Beder vi [Høje repræsentant] VP (vicepræsident) / AR om at
finde ud af:
–

om

de

kender

til

spørgsmålet,

inklusive

gennem

EU-

delegationen i Ukraine og EU’s konsulterende mission;
– om de ikke mener, at udviklingerne repræsenterer en alvorlig
overtrædelse af friheden til meninger og politiske ytringer,
eftersom PSPU er et af hovedoppositionspartierne.«
Mogherinis svar:
»På vegne af Kommissionen (24.4.2018)
Den høje repræsentant/vicepræsident er bevidst om sagen, og
kan ikke tale om en igangværende retslig procedure.
Total overholdelse af internationale forpligtelser er en
integreret del af værdibaserede relationer mellem den
Europæiske Union og Ukraine. Fundamentale frihedsrettigheder
behandles systematisk på alle niveauer i udvekslinger mellem
Unionen og Ukraine, sag for sag. Den Europæiske Union
opmuntrer og støtter demokratiske reformers gennemførelse i
landet. I denne sammenhæng bør internationale regler om
politiske partiers frihedsrettigheder og aktiviteter behørigt
respekteres. (Fremhævelse tilføjet.)
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