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EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten 
viisumirajoitusten käyttöönotosta
(2012/2142(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 215 artiklan,

– ottaa huomioon 17. helmikuuta 2011 antamansa päätöslauselman oikeusvaltion 
periaatteesta Venäjällä1,

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta 
ihmisoikeusraportista 2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta2,

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän 
tulevasta huippukokouksesta 15. joulukuuta 2011 ja 4. joulukuuta 2011 pidettyjen 
duuman vaalien tuloksesta3,

– ottaa huomioon 2. helmikuuta 2012 neuvostolle antamansa suosituksen johdonmukaisesta 
politiikasta sellaisia hallintoja kohtaan, joihin EU soveltaa rajoittavia toimenpiteitä4,

– ottaa huomioon Yhdysvaltojen senaatin ulkoasiainvaliokunnan 26. kesäkuuta 2012 
hyväksymän lain, jonka tavoitteena on Sergei Magnitskin vangitsemisessa, häneen 
kohdistuneissa ihmisoikeusloukkauksissa ja hänen kuolemassaan väitetysti osallisten 
venäläisten viranomaisten asettaminen viisumikieltoon ja heidän varojensa 
jäädyttäminen,

– ottaa huomioon oikeusvaltion periaatteita Venäjällä ja Sergei Magnitskin tapausta 
koskevan päätöslauselman, joka esitettiin Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen vuoden 
2012 istunnossa ja jossa kehotettiin kansallisia parlamentteja ryhtymään toimiin 
viisumipakotteiden asettamiseksi ja varojen jäädyttämiseksi, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus-
ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

A. toteaa, että Sergei Magnitskin pidätys, vankeusolot ja hänen kuolemansa pidätettynä on
hyvin dokumentoitu ja painava osoitus perustavien ihmisoikeuksien loukkaamisesta;

B. toteaa, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestön jäsenenä sitoutunut kunnioittamaan täysin perusoikeuksia ja 
oikeusvaltiota; toteaa, että Euroopan unioni on tarjonnut Venäjän federaatiolle toistuvasti 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0066.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0489.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0575.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0018.
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lisäapua ja asiantuntemusta, jotta se voisi nykyaikaistaa perustuslakinsa ja 
oikeusjärjestyksensä ja toimia niiden mukaisesti;

C. toteaa, että Venäjän presidentin ihmisoikeusneuvoston tekemän, Sergei Magnitskin 
pidätystä, vankeutta ja oikeussuojakeinojen epäämisen laittomuutta käsittelevän vuoden 
2011 selvityksen tuloksista huolimatta tutkinta on pysähdyksissä ja tapauksessa osalliset 
virkamiehet on vapautettu vastuusta ja heitä on jopa nimitetty käsittelemään tapausta;

D. toteaa, että viisumi- ja muut rajoitukset eivät sinänsä ole perinteisiä oikeudellisia 
seuraamuksia, mutta ne antavat EU:n tuntemasta huolesta poliittisen signaalin 
laajemmalle kohderyhmälle, minkä vuoksi ne ovat edelleen tarpeellinen ja oikeutettu 
ulkopolitiikan väline;

1. suosittaa neuvostolle, että

a) laaditaan EU:n yhteinen luettelo virkamiehistä, jotka ovat vastuussa Sergei 
Magnitskin kuolemasta, sitä seuranneesta oikeudellisesta peittelystä ja hänen äitinsä 
ja leskensä edelleen jatkuvasta ahdistelusta

b) asetetaan ja pannaan täytäntöön näitä virkamiehiä koskeva EU:n laajuinen 
viisumikielto ja jäädytetään kaikki varat, joita heillä tai heidän lähipiirillään 
mahdollisesti on Euroopan unionissa

c) kehotetaan Venäjää suorittamaan uskottava ja riippumaton tutkinta, joka kattaa 
tämän traagisen tapauksen kaikki näkökohdat;

2. kannustaa neuvostoa ottamaan johdonmukaisen ja ennaltaehkäisevän kannan muihinkin 
vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin Venäjällä hyvin dokumentoitujen, yhdenmukaisten ja 
riippumattomien lähteiden perusteella sekä asettamaan samanlaisia rajoituksia muille 
ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle, 
jäsenvaltioille sekä Venäjän duumalle ja Venäjän federaation hallitukselle.


