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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО 
СЪВЕТА

относно установяването на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, 
замесени в случая със Сергей Магнитски

(2012/2142(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 215 от ДФЕС,

– като взе предвид своята резолюция от 17 февруари 2011 г. относно принципите на 
правовата държава в Русия1,

– като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2010 г. относно годишния 
доклад за 2009 г. относно правата на човека по света и политиката на Европейския 
съюз в тази област2,

– като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2011 г. относно предстоящата 
среща на високо равнище между ЕС и Русия на 15 декември 2011 г. и резултатите 
от изборите за Дума, произведени на 4 декември 2011 г.3,

– като взе предвид своята препоръка до Съвета от 2 февруари 2012 г. относно 
последователна политика по отношение на авторитарните режими, спрямо които 
ЕС прилага ограничителни мерки4, 

– като взе предвид приемането от комисията по външни работи на американския 
сенат на Закон за отговорност за спазването на принципите на правовата държава 
по повод случая Сергей Магнитски („Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability 
Act“) на 26 юни 2012 г., имащ за цел налагането на визови забрани и замразяване на 
активите на руски длъжностни лица, за които се предполага, че са участвали в 
задържането, измъчването и смъртта на Сергей Магнитски,

– като взе предвид проекта на резолюция, озаглавен „Принципи на правовата 
държава в Русия: случаят със Сергей Магнитски”, който беше представен на 
годишната сесия на Парламентарната асамблея на ОССЕ за 2012 г. и в който 
националните парламенти се призовават да предприемат действия за налагане на 
визови санкции и замразяване на активи,

– като взе предвид член 121, параграф 3 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А7-0000/2012),

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0066.
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0489.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0575.
4 Приети текстове, P7_TA(2012)0018.
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A. като има предвид, че арестуването, условията на задържане и последвалата смърт в 
ареста на Сергей Магнитски съставляват добре документиран и съществен случай 
на неспазване на основните права на човека;

Б. като има предвид, че Руската федерация като член на Съвета на Европа и на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа се е ангажирала изцяло да 
спазва основните права и принципите на правовата държава и като има предвид, че 
Европейският съюз нееднократно е предлагал допълнителна помощ и експертни 
съвети, за да подпомогне Руската федерация да модернизира своя конституционен 
и правен ред и да се придържа към него;

В. като има предвид, че въпреки заключенията вследствие проведеното през 2011 г. 
разследване от Съвета по правата на човека към руския президент във връзка с 
незаконосъобразността на арестуването, задържането и отказването на достъп до 
правосъдие на Сергей Магнитски, разследванията са блокирани, а замесените 
длъжностни лица са освободени или дори разпределени да участват в посмъртното 
дело;

Г. като има предвид, че визовите ограничения и други ограничителни мерки не са 
традиционни съдебни санкции сами по себе си, а съставляват политически сигнал 
пред широката общественост за загрижеността на ЕС и като такъв остават 
необходим и легитимен инструмент на външната политика;

1. отправя следните препоръки до Съвета :

а) да изготви общ за ЕС списък на длъжностните лица, отговорни за смъртта на 
Сергей Магнитски, за последвалото съдебно прикриване и за продължителния 
и неспиращ тормоз, упражняван върху майка му и вдовицата му;

б) да наложи и въведе в действие визова забрана за целия ЕС за тези длъжностни 
лица и да замрази всички финансови активи, които те и най-близките им 
роднини евентуално притежават в Европейския съюз;

в) да призове Русия да проведе надеждно и независимо разследване, обхващащо 
всички аспекти на този трагичен случай;

2. насърчава Съвета да заеме последователна и проактивна позиция по други 
сериозни нарушения на правата на човека в Русия въз основа на добре 
документирани, съвпадащи и независими източници, както и да въведе сходни 
ограничителни мерки срещу нарушителите;

3. възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и, за 
сведение, на Комисията, на държавите членки, както и на руската Държавна дума и 
на правителството на Руската федерация.


