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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUS 
NÕUKOGULE

ühiste viisapiirangute kehtestamise kohta Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa 
ametnikele
(2012/2142(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 215,

– võttes arvesse oma 17. veebruari 2011. aasta resolutsiooni õigusriigi põhimõtete 
järgimise kohta Venemaal1,

– võttes arvesse oma 16. detsembri 2010. aasta resolutsiooni aastaaruande kohta, mis 
käsitleb inimõigusi maailmas 2009. aastal ja Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2011. aasta resolutsiooni eelseisva 15. 
detsembri 2011. aasta ELi ja Venemaa tippkohtumise ning 4. detsembril 2011 toimunud 
riigiduuma valimiste tulemuste kohta3,

– võttes arvesse oma 2. veebruari 2012. aasta soovitust nõukogule kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamise kohta seoses režiimidega, mille juhtide tegevuse suhtes kohaldatakse ELi 
piiravaid meetmeid4,

– võttes arvesse USA senati väliskomisjonis 26. juunil 2012 vastu võetud „Sergei 
Magnitsky Rule of Law Accountability Act'i”, milles taotletakse viisakeelu kehtestamist 
Venemaa ametnikele, kes olid väidetavalt osalised Sergei Magnitski kinnipidamises, 
väärkohtlemises ja surmas, ning nende isikute varade külmutamist,

– võttes arvesse OSCE 2012. aasta istungjärgule esitatud resolutsiooni projekti õigusriigi 
põhimõtete kohta Venemaal ja Sergei Magnitski juhtumi kohta, milles kutsutakse riikide 
parlamente üles astuma samme viisasanktsioonide kehtestamiseks ja varade 
külmutamiseks,

– võttes arvesse kodukorra artikli 121 lõiget 3,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni arvamust (A7-0000/2012),

A. arvestades, et Sergei Magnitski vahistamine, tema kinnipidamistingimused ja surm 
eelvangistuses on hästi tõendatud ja tähelepanuväärne juhtum, mis näitab põhiliste 
inimõiguste rikkumist Venemaal;

B. arvestades, et Euroopa Nõukogu ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0066.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0489.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0575.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0018.
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liikmesriigina on Venemaa võtnud kohustuse täielikult järgida põhiõigusi ja õigusriigi 
põhimõtteid, ning arvestades, et Euroopa Liit on korduvalt pakkunud täiendavat abi ja 
nõustamist, et aidata Venemaal oma põhiseaduslikku ja õiguskorda ajakohastada ning 
sellest korrast kinni pidada;

C. arvestades, et kuigi Venemaa presidendi inimõiguste nõukogu korraldatud uurimise 2011. 
aastal avaldatud järelduste kohaselt oli Sergei Magnitski vahistamine, tema 
kinnipidamine ja õiguskaitsest ilmajätmine ebaseaduslik, on nende asjade uurimine 
takerdunud, ametiisikud, kes olid nendesse asjadesse segatud, on vastutusest vabastatud 
ja neid on pärast Magnitski surma pandud koguni tema juhtumiga tegelema;

D. arvestades, et viisapiirangud ja teised piiravad meetmed ei ole iseenesest tavapärased 
õiguslikud sanktsioonid, vaid ELi muret väljendav poliitiline märguanne laiemale 
sihtrühmale, ning sellisena jäävad need piirangud välispoliitikas vajalikuks ja 
õiguspäraseks vahendiks;

1. edastab nõukogule järgmised soovitused:

a) koostada ELi ühisnimekiri nende ametnike kohta, kes on vastutavad Sergei 
Magnitski surma, sellele järgnenud kohtuliku kinnimätsimise ning Magnitski ema ja 
lese üha jätkuva tagakiusamise eest;

b) kehtestada nendele ametnikele viisakeeld ja rakendada seda kogu ELis ning 
külmutada kõik finantsvarad, mida need ametnikud või nende lähimad pereliikmed 
Euroopa Liidus hoiustavad;

c) kutsuda Venemaad üles korraldama usaldusväärse ja sõltumatu uurimise, mis 
hõlmaks selle traagilise juhtumi kõiki asjaolusid;

2. kutsub nõukogu üles võtma järjekindla ja ennetava hoiaku teiste raskete inimõiguste 
rikkumise juhtumite suhtes Venemaal, tuginedes hästi tõendatud, korduvatele ja 
sõltumatutele allikatele, ning rakendama õiguserikkujate suhtes samalaadseid piiravaid 
meetmeid;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ning teavitamiseks 
komisjonile, liikmesriikidele, Venemaa Riigiduumale ja Venemaa Föderatsiooni 
valitsusele.


