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PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DLA RADY

w sprawie ustanowienia wspólnych ograniczeń wizowych dla urzędników rządu 
rosyjskiego zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego

(2012/2142 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 215 Traktatu TFUE,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie rządów prawa w 
Rosji1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie rocznego 
sprawozdania dotyczącego praw człowieka na świecie za rok 2009 oraz polityki UE w 
tym zakresie2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zbliżającego się 
szczytu UE-Rosja, który odbędzie się w dniu 15 grudnia 2011 r., oraz wyników wyborów 
do Dumy z dnia 4 grudnia 2011 r.3,

– uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie spójnej 
polityki wobec reżimów, w stosunku do których UE stosuje środki ograniczające4,

– mając na uwadze przyjęcie ustawy im. Siergieja Magnickiego o odpowiedzialności za 
łamanie zasad praworządności przez Komisję Spraw Zagranicznych Senatu Stanów 
Zjednoczonych w dniu 26 czerwca 2012 r. w celu nałożenia zakazu wydawania wiz i 
zamrożenia aktywów urzędników rosyjskich podejrzanych o udział w zatrzymaniu 
Siergieja Magnickiego, znęcaniu się nad nim i jego śmierci,

– mając na uwadze projekt rezolucji w sprawie rządów prawa w Rosji: sprawa Siergieja 
Magnickiego, przedstawionej na rocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w 
2012 r., w której parlamenty narodowe zostały wezwane do podjęcia działań w celu 
wprowadzenia sankcji wizowych i zamrożenia aktywów,

– uwzględniając art. 121 ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i opinię Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że aresztowanie, warunki przetrzymywania, a następnie śmierć 
poniesiona w więzieniu przez Siergieja Magnickiego stanowią dobrze udokumentowany i 
znaczący przykład nieprzestrzegania praw człowieka;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0066.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0489.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0575.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0018.
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B. mając na uwadze, że Federacja Rosyjska jako członek Rady Europy oraz Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie sama zobowiązała się do pełnego 
przestrzegania podstawowych praw i praworządności, a także mając na uwadze, że Unia 
Europejska wielokrotnie oferowała dodatkowe wsparcie i wiedzę fachową, aby pomóc 
Federacji Rosyjskiej w modernizowaniu jej systemu konstytucyjnego i prawnego i 
przestrzeganiu go;

C. mając na uwadze, że pomimo wyników śledztwa z 2011 r. przeprowadzonego przez Radę 
ds. Praw Człowieka przy urzędzie Prezydenta Rosji w sprawie niezgodności z prawem 
aresztowania Siergieja Magnickiego, jego przetrzymywania i odmawiania mu dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, dochodzenie utknęło w martwym punkcie, a urzędnicy 
zamieszani w sprawę zostali uwolnieni od zarzutów, a nawet zostali przydzieleni do 
postępowania w sprawie śmierci więźnia;

D. mając na uwadze, że ograniczenia wizowe czy inne środki ograniczające nie są 
tradycyjnymi sankcjami prawnymi per se, lecz stanowią sygnał polityczny niepokoju UE, 
skierowany do szerokiej publiczności, a zatem pozostaje koniecznym i zasadnym 
narzędziem polityki zagranicznej;

1. występuje do Rady z następującymi zaleceniami:

(a) należy opracować wspólny wykaz UE zawierający nazwiska urzędników 
odpowiedzialnych za śmierć Siergieja Magnickiego, za późniejsze sądowe 
tuszowanie faktów oraz za ciągłe i uporczywe nękanie jego matki i jego żony;

(b) należy nałożyć i stosować w całej UE zakaz wydawania wiz tym urzędnikom oraz 
zamrozić wszelkie aktywa finansowe posiadane przez nich lub ich najbliższą rodzinę 
w Unii Europejskiej;

(c) należy wezwać Rosję do przeprowadzenia wiarygodnego i niezależnego śledztwa 
obejmującego wszystkie aspekty tej tragicznej sprawy;

2. zachęca Radę do przyjęcia spójnej i proaktywnej postawy wobec innych przypadków 
poważnego łamania praw człowieka w Rosji, na podstawie dobrze udokumentowanych, 
zbieżnych i niezależnych źródeł, oraz do wprowadzenia podobnych środków 
ograniczających wobec przestępców; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie 
oraz przedstawienia go do wglądu Komisji, państwom członkowskim oraz rosyjskiej 
Dumie Państwowej i rządowi Federacji Rosyjskiej.


