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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJOS TARYBAI

dėl bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymo Rusijos pareigūnams, susijusiems su 
Sergejaus Magnitskio byla
(2012/2142(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į SESV 215 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. vasario 17 d. rezoliuciją dėl įstatymo viršenybės Rusijoje1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl 2009 m. metinės ataskaitos 
dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje2,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl 2011 m. gruodžio 15 d. ES 
ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo ir 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimų į Dūmą 
rezultatų3,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. vasario 2 d. rekomendaciją Tarybai dėl nuoseklios 
politikos dėl režimų, kuriems ES taiko ribojamąsias priemones4,

– atsižvelgdamas į tai, kad JAV Senato Užsienio reikalų komitetas 2012 m. birželio 26 d. 
priėmė Sergejaus Magnitskio teisinės valstybės atskaitomybės aktą, kuriuo siekiama 
nustatyti draudimą išduoti vizas Rusijos pareigūnams, tariamai susijusiems su Sergejaus 
Magnitskio sulaikymu, prievarta prieš jį ir jo mirtimi, ir įšaldyti jų turtą,

– atsižvelgdamas į rezoliucijos projektą „Teisinės valstybės principas Rusijoje: Sergejaus 
Magnitskio byla“, kuris pateiktas per 2012 m. metinę ESBO parlamentinės asamblėjos 
sesiją ir kuriame nacionaliniai parlamentai raginami imtis veiksmų siekiant nustatyti vizų 
išdavimo sankcijas ir įšaldyti turtą, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

A. kadangi Sergejaus Magnitskio areštas, kalinimo sąlygos ir vėlesnė mirtis kalėjime –tai 
gerai dokumentais pagrįstas ir svarus pagrindinių žmogaus teisių pažeidimo atvejis;

B. kadangi Rusijos Federacija, kaip Europos Tarybos ir Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos narė, įsipareigojo visapusiškai gerbti pagrindines teises ir 
teisinės valstybės principą ir kadangi Europos Sąjunga ne kartą siūlė suteikti papildomą 
pagalbą ir pasidalyti patirtimi, kad padėtų Rusijos Federacijai atnaujinti savo konstitucinę 
ir teisinę sistemą ir jos laikytis;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011) 0066.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010) 0489.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011) 0575.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2012) 0018.
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C. kadangi, nepaisant 2011 m. tyrimo, kurį atliko Rusijos prezidento Žmogaus teisių taryba 
dėl neteisėtumo suimant, kalinant Sergejų Magnitskį ir nesuteikiant jam teisės kreiptis į 
teismą išvadų, tyrimai vilkinami, o susiję pareigūnai buvo reabilituoti ir netgi paskirti tirti 
šią pomirtinę bylą;

D. kadangi vizų išdavimo apribojimai ir kitos ribojamosios priemonės savaime nėra įprastos 
teisminės sankcijos, bet duoda politinį ES susirūpinimo signalą platesnei tikslinei 
auditorijai, taigi ir toliau yra reikalinga ir teisėta užsienio politikos priemonė;

1. teikia Tarybai šias rekomendacijas:

a) sudaryti bendrą ES sąrašą pareigūnų, atsakingų už Sergejaus Magnitskio mirtį, už tai, 
kad vėliau jos aplinkybes slėpė teisėsaugos institucijos, ir už toliau tebesitęsiantį 
priekabiavimą prie jo motinos ir našlės;

b) visoje ES nustatyti ir taikyti draudimą šiems pareigūnams išduoti vizas ir įšaldyti bet 
kokį jų ar jų šeimos narių Europos Sąjungoje turimą finansinį turtą;

c) raginti Rusiją atlikti patikimą ir nepriklausomą tyrimą, kuris apimtų visus šios 
tragiškos bylos aspektus;

2. ragina Tarybą laikytis nuoseklios ir aktyvios pozicijos dėl kitų rimtų žmogaus teisių 
pažeidimų Rusijoje, remiantis gerai dokumentais pagrįstais, sutampančiais ir 
nepriklausomais šaltiniais, ir pradėti taikyti panašias ribojamąsias priemones teisių 
pažeidėjams;

3. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti – Komisijai, 
valstybėms narėms, Rusijos Valstybės Dūmai bei Rusijos Federacijos vyriausybei.


