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NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADE

o zavedení spoločných vízových obmedzení pre ruských úradníkov zapojených do 
prípadu Sergeja Magnitského
(2012/2142(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 215 ZFEÚ,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. februára 2011 o právnom štáte v Rusku1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2010 o výročnej správe o ľudských 
právach vo svete v roku 2009 a politike Európskej únie v tejto oblasti2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2011 o nadchádzajúcom samite EÚ –
Rusko 15. decembra 2011 a výsledkoch volieb do Štátnej dumy zo 4. decembra 20113,

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 2. februára 2012 o jednotnej 
politike voči autoritárskym režimom, proti ktorým EÚ uplatňuje reštriktívne opatrenia4,

– so zreteľom na tzv. zákon o právnej zodpovednosti Sergeja Magnitského z roku 2011, 
ktorý prijal Výbor pre zahraničné vzťahy Senátu USA 26. júna 2012 a ktorého cieľom 
bolo zaviesť zákaz udeľovania víz a zmrazenie aktív, pokiaľ ide o ruských úradníkov 
údajne zapojených do zadržania, týrania a smrti Sergeja Magnitského,

– so zreteľom na svoj návrh uznesenia o právnom štáte v Rusku: prípad Sergeja 
Magnitského, ktorý bol predložený na výročnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia 
OBSE v roku 2012 a ktorý vyzýval národné parlamenty, aby prijali opatrenia na 
zavedenie zákazu vydávania víz a zmrazenie aktív,

– so zreteľom na článok 121 ods. 3 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0000/2012),

A. keďže zatknutie, podmienky zadržiavania a následná smrť Sergeja Magnitského 
predstavujú riadne zdokumentovaný a závažný prípad porušovania základných ľudských 
práv;

B. keďže Ruská federácia sa ako člen Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe zaviazala, že bude v plnej miere dodržiavať základné práva a zásady 
právneho štátu, a keďže Európska únia opakovane ponúkla Rusku dodatočnú pomoc a 
odborné znalosti, aby Ruskej federácii pomohla modernizovať a dodržiavať jej ústavný a 
právny poriadok;

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0066.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0489.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0575.
4 Prijaté texty. P7_TA(2012)0018
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C. keďže napriek záverom prieskumu z roku 2011, ktorý viedla Rada pre ľudské práva 
ruského prezidenta v súvislosti s nezákonnosťou zatknutia Sergeja Magnitského, jeho 
zadržiavaním a odmietnutím prístupu k spravodlivosti, vyšetrovanie bolo zastavené 
a zainteresovaní úradníci boli zbavení obvinení a dokonca pridelení k posmrtnému 
prípadu;

D. keďže samotné vízové obmedzenia a ostatné reštriktívne opatrenia nie sú bežnými 
trestnými sankciami, ale sú politickým signálom, ktorým EÚ vyjadruje svoje 
znepokojenie širšiemu cieľovému publiku, a teda predstavujú aj naďalej potrebný a 
legitímny nástroj zahraničnej politiky;

1. predkladá Rade tieto odporúčania:

a) vytvoriť spoločný zoznam EÚ, pokiaľ ide o úradníkov zodpovedných za smrť 
Sergeja Magnitského, za následné krytie trestného činu súdnymi orgánmi a za 
pretrvávajúce prenasledovanie jeho matky a manželky;

b) zaviesť a uplatňovať zákaz vydávania víz týmto úradníkom v celej EÚ a zmraziť ich 
všetok finančný majetok, ktorý oni alebo ich najbližší rodinní príslušníci môžu mať v 
Európskej únii;

c) vyzvať Rusko, aby uskutočnilo dôveryhodné a nezávislé vyšetrovanie, ktoré sa bude 
zaoberať všetkými stránkami tohto tragického prípadu;

2. vyzýva Radu, aby zaujala koherentný a aktívny postoj v iných prípadoch porušovania 
ľudských práv v Rusku na základe dobre zdokumentovaných, konvergentných a 
nezávislých zdrojov a aby zaviedla voči páchateľom podobné reštriktívne opatrenia;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade a dal ho na vedomie 
Komisii, členským štátom, ruskej Štátnej dume a vláde Ruskej federácie.


