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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL RÅDET

om fastsættelse af fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er 
indblandet i Sergei Magnitsky-sagen
(2012/2142(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 215 i TEUF,

– der henviser til sin beslutning af 17. februar 2011 om retsstatsprincippet i Rusland1,

– der henviser til sin beslutning af 16. december 2010 om årsberetningen om 
menneskerettighederne i verden 2009 og EU's menneskerettighedspolitik2,

– der henviser til sin beslutning af 14. december 2011 om det kommende topmøde mellem 
EU og Rusland den 15. december 2011 og resultatet af valget til Dumaen den 4. 
december 20113,

– der henviser til sin henstilling af 2. februar 2012 til Rådet om en konsekvent holdning 
over for regimer, som EU har vedtaget restriktive foranstaltninger over for4, 

– der henviser til det amerikanske Senats udenrigsudvalgs vedtagelse den 26. juni 2012 af 
Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act, som skal gøre det muligt at nægte at 
udstede visum til russiske embedsmænd, der påstås at have været involveret i 
tilbageholdelsen og mishandlingen af Sergei Magnitsky og i hans død,  

– der henviser til det udkast til beslutning om retsstatsprincipper i Rusland – Sergei 
Magnitsky-sagen, der blev forelagt for OSCE's Parlamentariske Forsamling på den årlige 
samling i 2012, og hvori de nationale parlamenter opfordres til at gribe ind med 
visumsanktioner og indefrysning af aktiver,

– der henviser til forretningsordenens artikel 121, stk. 3,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0000/2012),

A. der henviser til, at arrestationen af Sergei Magnitsky, de forhold, hvorunder han blev 
tilbageholdt, og hans efterfølgende død under forvaringen, er et veldokumenteret og 
alvorligt tilfælde af krænkelse af de grundlæggende menneskerettigheder;

B. der henviser til, at Den Russiske Føderation som medlem af Europarådet og af 
Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa har forpligtet sig til at respektere 
de grundlæggende rettigheder og sikre retsstatslige forhold, samt til, at Den Europæiske 
Union gentagne gange har tilbudt yderligere bistand og sagkundskab for at hjælpe Den 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0066.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0489.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0575.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0018.
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Russiske Føderation med at modernisere og overholde sin forfatnings- og retsorden,

C. der henviser til, at efterforskningen er gået i stå, og at de involverede embedsmænd er 
blevet frikendt og endog har fået betroet den posthume sag til trods for de konklusioner, 
der i 2011 blev draget af den undersøgelse, som den russiske præsidents 
menneskerettighedsråd havde foretaget med hensyn til ulovligheden af at arrestere og 
tilbageholde Sergei Magnitsky og nægte ham adgang til domstolene,

D. der henviser til, at visumrestriktioner og andre restriktive foranstaltninger ikke i sig selv 
er traditionelle juridiske sanktioner, men sender et politisk signal om EU's bekymring til 
et større publikum og således er et nødvendigt og legitimt udenrigspolitisk redskab,

1. henstiller til Rådet:

a) at opstille en fælles EU-liste over embedsmænd, der var ansvarlige for Sergei 
Magnitskys død, for den efterfølgende juridisk tilsløring og for den fortsatte og 
vedvarende chikanering af hans mor og enke

b) at udstede og håndhæve et visumforbud i hele EU for disse embedsmænd og 
indefryse eventuelle økonomiske aktiver, de eller deres nærmeste familie måtte have 
i Den Europæiske Union

c) at opfordrer Rusland til at gennemføre en troværdig uafhængig undersøgelse af alle 
aspekter af denne tragiske sag;

2. opfordrer Rådet til at indtage en konsekvent og proaktiv holdning til andre alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser i Rusland på basis af veldokumenterede, samstemmende 
og uafhængige kilder og indføre lignende restriktive foranstaltninger for de skyldige;

3. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til 
Kommissionen, medlemsstaterne, den russiske Statsduma og Den Russiske Føderations 
regering.


