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EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI

par kopēju vīzas saņemšanas ierobežojumu noteikšanu Krievijas amatpersonām, kuras 
iesaistītas Sergeja Magņicka lietā
(2012/2142(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā LESD 215. pantu,

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 17. februāra rezolūciju par tiesiskumu Krievijā1,

– ņemot vērā 2010. gada 16. decembra rezolūciju par 2009. gada ziņojumu par 
cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politiku cilvēktiesību jomā2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2011. gada 14. decembra rezolūcija par gaidāmo ES un 
Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi 2011. gada 15. decembrī un par 2011. gada 
4. decembra Valsts domes vēlēšanu rezultātiem3,

– ņemot vērā 2012. gada 2. februāra ieteikumu Padomei par konsekventu politiku attiecībā 
uz režīmiem, pret kuriem ES piemēro ierobežojošus pasākumus4,

– ņemot vērā to, ka ASV Senāta Ārējo attiecību komiteja 2012. gada 26. jūnijā pieņēma 
Sergeja Magņicka Tiesiskuma un atbildības aktu ar mērķi noteikt vīzas saņemšanas 
aizliegumu un iesaldēt līdzekļus tām Krievijas amatpersonām, par kurām apgalvots, ka 
tās ir iesaistītas Sergeja Magņicka aizturēšanā, vardarbībā pret viņu un viņa nāvē,

– ņemot vērā rezolūcijas projektu „Tiesiskums Krievijā — Sergeja Magņicka lieta”, kas 
tika iesniegta EDSO Parlamentārās asamblejas 2012. gada sesijā, aicinot valsts 
parlamentus rīkoties, lai noteiktu vīzu sankcijas un iesaldētu līdzekļus, 

– ņemot vērā Reglamenta 121. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

A. tā kā Sergeja Magņicka arestēšana un vēlāk nāve apcietinājumā ir labi dokumentēta lieta, 
kas liecina par nopietnu cilvēka pamattiesību neievērošanas gadījumu Krievijā;

B. tā kā Krievijas Federācija kā Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības 
organizācijas dalībvalsts ir uzņēmusies saistības pilnībā ievērot pamattiesības un 
tiesiskumu un tā kā Eiropas Savienība ir vairākkārt piedāvājusi papildu palīdzību un 
zināšanas, lai Krievijas Federācija spētu modernizēt un ievērot savu konstitucionālo un 
tiesisko kārtību;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0066.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0489.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0575.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0018.
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C. tā kā, neskatoties uz Krievijas prezidenta Cilvēktiesību padomes 2011. gadā veiktās 
izmeklēšanas secinājumiem, ka Sergeja Magņicka aizturēšana un apcietināšana ir bijusi 
nelikumīga un ka viņam liegta iespēja vērsties tiesu iestādēs, izmeklēšana ir apstājusies 
un iesaistītās amatpersonas ir atbrīvotas no atbildības un pat norīkotas pēcnāves lietas 
izskatīšanā;

D. tā kā vīzu ierobežojumi un citi ierobežojoši pasākumi paši par sevi nav tradicionālas 
tiesiskas sankcijas, bet gan ES bažu politisks signāls plašākai mērķauditorijai, un tādā 
veidā tie ir vajadzīgs un likumīgs ārpolitikas instruments,

1. iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

a) izveidot kopēju ES sarakstu ar amatpersonām, kuras ir atbildīgas par Sergeja 
Magņicka nāvi, tiesas iestāžu faktu slēpšanu un nepārtraukto un pastāvīgo viņa mātes 
un atraitnes iebiedēšanu;

b) noteikt un īstenot visā ES vīzu izsniegšanas aizliegumu šīm amatpersonām un 
iesaldēt viņu vai viņu tuvāko ģimenes locekļu finanšu aktīvus, kuri var atrasties 
Eiropas Savienības teritorijā;

c) aicināt, lai Krievija veiktu ticamu un neatkarīgu izmeklēšanu, kurā būtu apskatīti visi 
šīs traģiskās lietas aspekti;

2. mudina Padomi ieņemt saskaņotu un proaktīvu nostāju attiecībā uz citiem nopietniem 
cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, pamatojoties uz labi dokumentētiem, koncentrētiem 
un neatkarīgiem avotiem, un ieviest līdzīgus ierobežojošus pasākumus pret nodarījumu 
izdarītājiem;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei un informēšanas nolūkā Komisijai, 
dalībvalstīm, Krievijas Valsts domei un Krievijas Federācijas valdībai.


