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ONTWERPAANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT AAN DE RAAD

over de instelling van gemeenschappelijke visumbeperkingen voor Russische 
functionarissen die betrokken zijn bij de zaak-Magnitski
(2012/2142(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 215 van het VWEU,

– gezien zijn resolutie van 17 februari 2011 over de rechtsstaat in Rusland1,

– gezien zijn resolutie van 16 december 2010 over het jaarverslag over de mensenrechten in 
de wereld in 2009 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie2,

– gezien zijn resolutie van 14 december 2011 over de eerstvolgende top EU-Rusland op 
15 december 2011 en de uitslag van de verkiezingen voor de Doema van 4 december 20113,

– gezien zijn aanbevelingen van 2 februari 2012 aan de Raad over een consistent beleid ten 
aanzien van regimes waartegen de EU restrictieve maatregelen heeft vastgesteld4,

– gezien de aanneming van de "Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act" door de 
Commissie buitenlandse betrekkingen van de Amerikaanse Senaat op 26 juni 2012, welke 
ertoe strekt visumverboden en de bevriezing van tegoeden op te leggen aan Russische 
functionarissen die vermoedelijk betrokken waren bij de detentie, mishandeling en dood van 
Sergej Magnitski,

– gezien de ontwerpresolutie met als titel "Rule of law in Russia: case of Sergei Magnitsky" 
(de rechtsstaat in Rusland: de zaak-Magnitski), die werd voorgelegd aan de jaarvergadering 
2012 van de Parlementaire Assemblee van de OVSE en waarbij de nationale parlementen 
worden opgeroepen stappen te ondernemen om visumsancties en de bevriezing van tegoeden 
op te leggen,

– gezien artikel 121, lid 3, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0000/2012),

A. overwegende dat de arrestatie van Sergej Magnitski, de omstandigheden waaronder hij werd 
vastgehouden en zijn latere overlijden in gevangenschap een goed gedocumenteerd en 
belangrijk voorbeeld zijn van de minachting voor de fundamentele mensenrechten;

B. overwegende dat de Russische Federatie zich als lid van de Raad van Europa en van de 
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa ertoe heeft verbonden de 
grondrechten en de beginselen van de rechtsstaat volledig te eerbiedigen, en dat de Europese 
Unie herhaaldelijk extra steun en deskundigheid heeft aangeboden om de Russische 
Federatie te helpen bij het moderniseren en in acht nemen van zijn grondwettelijk bestel en 
zijn rechtsorde;

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0066.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0489.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0575.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0018.
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C. overwegende dat het onderzoek naar de dood van Sergej Magnitski is stilgevallen en dat de 
betrokken functionarissen buiten vervolging zijn gesteld en zelfs persoonlijk op de zaak zijn 
gezet, ondanks de conclusies die in 2011 voortvloeiden uit het onderzoek dat door de 
Russische presidentiële mensenrechtenraad werd gevoerd naar de onrechtmatigheid van zijn 
arrestatie, zijn detentie en het feit dat hij geen toegang tot de rechtspraak kreeg;

D. overwegende dat visumbeperkingen en andere restrictieve maatregelen op zich geen 
traditionele rechterlijke sancties zijn, maar wel een politiek signaal vormen waarmee de EU 
haar zorgen aan een breder publiek kenbaar maakt, en als zodanig een noodzakelijk en 
legitiem instrument in het kader van het buitenlands beleid blijven;

1. beveelt de Raad het volgende aan:

a) een gemeenschappelijke EU-lijst op te stellen van de functionarissen die 
verantwoordelijk zijn voor de dood van Sergej Magnitski, voor de doofpotactie bij justitie 
daarna en voor de nog steeds aanhoudende chicanes jegens zijn moeder en weduwe,

b) ten aanzien van deze functionarissen een voor de gehele EU geldend visumverbod uit te 
spreken en toe te passen en eventuele financiële activa die zij of hun naaste familie in de 
Europese Unie bezitten, te bevriezen,

c) Rusland op te roepen een geloofwaardig en onafhankelijk onderzoek uit te voeren waarin 
alle aspecten van dit tragische geval aan bod komen;

2. spoort de Raad aan ook ten aanzien van andere ernstige mensenrechtenschendingen in 
Rusland een coherent en vastberaden standpunt in te nemen op basis van goed 
gedocumenteerde, eensluidende en onafhankelijke bronnen en tegen de daders soortgelijke 
restrictieve maatregelen te treffen;

3. verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad en – ter informatie 
– aan de Commissie, de lidstaten en de Doema en de regering van de Russische Federatie.


