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AZ EURÓPAI PARLAMENT TANÁCSHOZ INTÉZETT AJÁNLÁSÁRA IRÁNYULÓ 
JAVASLAT

a Szergej Magnyickij ügyében érintett orosz hivatalnokokkal szembeni közös 
vízumkorlátozások bevezetéséről
(2012/2142(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EUMSZ 215. cikkére,

– tekintettel 2011. február 17-i állásfoglalására a jogállamiságról Oroszországban1,

– tekintettel „Az emberi jogok helyzete a világban” című, 2009. évi éves jelentésről és az 
Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló, 2010. december 16-i állásfoglalására2,

– tekintettel 2011. december 14-i állásfoglalására a 2011. december 15-i, küszöbönálló 
brüsszeli EU–Oroszország csúcstalálkozóról és a 2011. december 4-i Duma-választások 
eredményéről3,

– tekintettel 2012. február 2-i, a Tanácshoz intézett, az EU által korlátozó intézkedések alá 
vetett rendszerekkel szembeni következetes politikáról szóló ajánlására4,

– tekintettel arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok Szenátusának külügyi bizottsága 
2012. június 26-án elfogadta a „Szergej Magnyickij jogállami elszámoltathatósági 
törvényt”, ezáltal vízumtilalommal és vagyoni eszközök befagyasztásával kívánva 
büntetni azokat az orosz hivatalnokokat, akik állítólag felelősek Szergej Magnyickij 
bebörtönzéséért, megkínzásáért és haláláért,

– tekintettel a „Jogállamiság Oroszországban: a Szergej Magnyickij-ügy” című 
állásfoglalás-tervezetére, amelyet az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének 2012-es éves 
ülésén ismertettek, felszólítva a nemzeti parlamenteket, hogy tegyenek lépéseket a 
vízumtilalmak bevezetése és a vagyoni eszközök befagyasztása érdekében,

– tekintettel eljárási szabályzata 121. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel Szergej Magnyickij letartóztatása, fogva tartásának körülményei, majd pedig fogva 
tartása során bekövetkezett halála jól dokumentált, lényeges példa arra, hogy 
Oroszországban nem tartják tiszteletben az alapvető emberi jogokat;

B. mivel Oroszország az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési 
Szervezet tagjaként kötelezettséget vállalt az alapvető jogok és a jogállamiság 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0066.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0489.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0575.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0018.
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maradéktalan tiszteletben tartására, és mivel az Európai Unió több ízben nyújtott 
kiegészítő támogatást és szakértői segítséget ahhoz, hogy az Orosz Föderáció 
korszerűsítse – és betartsa – alkotmányos és jogrendjét;

C. mivel – az orosz elnök emberi jogi tanácsa által Szergej Magnyickij letartóztatásának, 
fogva tartásának és az igazságszolgáltatáshoz való jog megtagadásának 
törvénytelenségéről folytatott vizsgálat 2011. évi következtetései ellenére – a vizsgálatok 
megtorpantak és az ügyben érintett hivatalnokokat nemcsak, hogy felmentették, hanem 
még a haláleset kivizsgálását is rájuk bízták;

D. mivel a vízumkorlátozások és egyéb megszorító intézkedések önmagukban nem tartoznak 
a hagyományos jogi szankciók közé, hanem egy szélesebb célközönség számára adnak 
politikai jelzést az EU aggodalmáról, és ezért továbbra is szükséges és legitim 
külpolitikai eszközt jelentenek;

1. a következő ajánlásokat intézi a Tanácshoz:

a) készítsen közös uniós jegyzéket a Szergej Magnyickij haláláért, majd azt követően az 
igazságszolgáltatás akadályozásáért, valamint édesanyja és özvegye jelenleg is tartó, 
folyamatos zaklatásáért felelős hivatalnokokról;

b) vezessen be és alkalmazzon az egész EU-ra kiterjedő vízumtilalmat e 
hivatalnokokkal szemben, és fagyasszon be minden pénzügyi eszközt, amellyel e 
hivatalnokok vagy közvetlen családtagjaik adott esetben az Európai Unió területén 
rendelkeznek;

c) szólítsa fel Oroszországot, hogy folytasson le hiteles és független vizsgálatot, amely 
kiterjed e tragikus ügy minden vonatkozására;

2. ösztönzi a Tanácsot, hogy kövessen következetes és proaktív irányvonalat más súlyos 
oroszországi emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatosan, jól dokumentált, azonos célt 
követő és független források alapján, illetve hozzon hasonló korlátozó intézkedéseket a 
jogsértők ellen;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a 
Bizottságnak, a tagállamoknak, valamint az Orosz Állami Dumának és az Orosz 
Föderáció kormányának.


