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PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW LILL-
KUNSILL

dwar l-istabbiliment ta' restrizzjonijiet komuni rigward il-viżi għal uffiċjali Russi 
involuti fil-każ ta' Sergei Magnitsky
(2012/2142(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 215 tat-TFUE,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Frar 2011 dwar l-istat tad-dritt fir-
Russja1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta’ Diċembru 2010 dwar ir-Rapport 
Annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja fl-2009 u l-politika tal-Unjoni Ewropea 
dwar il-kwistjoni2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Diċembru 2011 dwar is-Samit UE-
Russja li se jsir fil-15 ta' Diċembru 2011 u l-eżitu tal-elezzjonijiet tad-Duma tal-
4 ta' Diċembru 20113,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tat-2 ta' Frar 2012 lill-Kunsill dwar politika 
konsistenti fil-konfront ta' reġimi awtoritarji, li kontrihom l-UE tapplika miżuri 
restrittivi4,

– wara li kkunsidra l-adozzjoni tal-Att ta' Responsabilità tal-Istat tad-Dritt ta' Sergei 
Magnitsky mill-Kumitat għar-Relazzjonijiet Barranin tas-Senat tal-Istati Uniti fis-26 ta' 
Ġunju 2012, li jfittex li jimponi projbizzjonijiet tal-viżi, u ffriżar ta' beni fuq uffiċjali 
Russi allegatament involuti fid-detenzjoni, l-abbuż u l-mewt ta' Sergei Magnitsky,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' riżoluzzjoni bit-titolu ‘Rule of law in Russia: case of Sergei 
Magnitsky’ (L-istat tad-dritt fir-Russja: il-każ ta' Sergei Magnitsky), li ġie ppreżentat fis-
sessjoni annwali tal-2012 tal-Assemblea Parlamentari tal-OSKE, li jitlob lill-parlamenti 
nazzjonali jieħdu azzjoni sabiex jimponu sanzjonijiet fuq il-viżi u ffriżar ta' beni;

– wara li kkunsidra l-Artikolu 121(3) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni tal-Kumitat 
għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7-0000/2012),

A. billi l-arrest, il-kundizzjonijiet tad-detenzjoni u l-mewt sussegwenti waqt l-arrest ta' 
Sergei Magnitsky jirrappreżentaw każ dokumentat tajjeb u sostanzjali ta' nuqqas ta' 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0066.
2 Testi adottati, P7_TA(2010)0489.
3 Testi adottati, P7_TA(2011)0575.
4 Testi adottati, P7_TA(2012)0018.
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rispett għad-drittijiet fundamentali tal-bniedem;

B. billi l-Federazzjoni Russa, bħala membru tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-Organizzazzjoni 
għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, ikkommettiet ruħha li tirrispetta bis-sħiħ id-
drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt, u billi l-Unjoni Ewropea b’mod repetut offriet 
appoġġ addizzjonali u għarfien espert sabiex tgħin lill-Federazzjoni Russa timmodernizza 
u tirrispetta l-ordni kostituzzjonali u legali;

C. billi, minkejja l-konklużjonijiet tal-2011 tal-inkjesta li twettqet mill-Kunsill tad-Drittijiet 
tal-Bniedem tal-Presidenza Russa dwar l-illegalità tal-arrest ta' Sergei Magnitsky, id-
detenzjoni u l-aċċess miċħud għall-ġustizzja, l-investigazzjonijiet waqfu u l-uffiċjali 
involuti ġew eżonerati u saħansitra ġew assenjati l-każ tal-mewt tiegħu;

D. billi r-restrizzjonijiet tal-viża u miżuri restrittivi oħra mhumiex sanzjonijiet ġudizzjarji 
tradizzjonali per se, iżda jikkostitwixxu sinjal politiku tat-tħassib tal-UE għal pubbliku 
aktar wiesa’, u għalhekk jibqgħu strument neċessarju u leġittimu tal-politika għall-
affarijiet barranin;

1. Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kunsill:

(a) biex tiġi stabbilita lista komuni tal-UE tal-uffiċjali responsabbli għall-mewt ta’ 
Sergei Magnitsky, il-ħabi sussegwenti fil-livell ġudizzjarju u l-fastidju kontinwu u 
sostnut fil-konfront ta' ommu u l-armla tiegħu;

(b) biex tiġi imposta u implimentata projbizzjoni tal-viża mal-UE kollha fuq dawn l-
uffiċjali u biex jiġu ffriżati kwalunkwe assi finanzjarji li huma jew il-familji tagħhom 
jista’ jkollhom fi ħdan l-Unjoni Ewropea;

(c) biex ir-Russja tiġi mistiedna tagħmel investigazzjoni kredibbli u indipendenti dwar l-
aspetti kollha ta’ dan il-każ traġiku;

2. Iħeġġeġ lill-Kunsill jieħu pożizzjoni aktar koerenti u proattiva dwar ksur serju ieħor tad-
drittijiet tal-bniedem ġewwa r-Russja, abbażi ta' sorsi dokumentati tajjeb, konverġenti u 
indipendenti, u jintroduċi miżuri restrittivi simili kontra dawk li jwettqu r-reat;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-rakkomandazzjoni lill-
Kunsill u, bħala informazzjoni, lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lid-Duma Statali 
Russa u lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa.


