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PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA SVETU

o določitvi skupnih vizumskih omejitev za ruske uradnike, vpletene v primer Sergeja 
Magnickega
(2012/2142(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 215 PDEU,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. februarja 2011 o pravni državi v Rusiji1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. decembra 2010 o letnem poročilu o človekovih 
pravicah v svetu za leto 2009 in politiki Evropske unije na tem področju2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2011 o prihodnjem vrhunskem 
srečanju med EU in Rusijo 15. decembra 2011 ter izidu volitev v dumo 4. decembra 
20113,

– ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 2. februarja 2012 o dosledni politiki do 
režimov, proti katerim EU uporablja omejevalne ukrepe4,

– ob upoštevanju tega, da je odbor za zunanje odnose senata ZDA 26. junija 2012 sprejel 
Akt o odgovornosti pravne države za Sergeja Mangnickega, katerega namen je uvedba 
prepovedi izdajanja vizumov in zamrznitve premoženja ruskim uradnikom, ki so 
domnevno vpleteni v pridržanje, zlorabo in smrt Sergeja Magnickega,

– ob upoštevanju osnutka resolucije z naslovom "Pravna država v Rusiji: primer Sergeja 
Magnickega", ki je bil predložen na letnem zasedanju Parlamentarne skupščine OVSE 
leta 2012 in v katerem so nacionalni parlamenti pozvani, naj sprejmejo ukrepe za uvedbo 
vizumskih sankcij in zamrznitev premoženja,

– ob upoštevanju člena 121(3) Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0000/2012),

A. ker so prijetje, pogoji pridržanja in nato smrt Sergeja Magnickega v priporu dobro 
dokumentiran in nazoren primer nespoštovanja temeljnih človekovih pravic;

B. ker se je Ruska federacija kot članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi zavezala k polnemu spoštovanju temeljnih pravic in načel pravne 
države in ker ji je Evropska unija večkrat ponudila dodatno pomoč ter strokovno znanje 
za posodobitev njenega ustavnega in pravnega reda ter delovanje v skladu s tem redom;

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0066.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0489.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0575.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0018.
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C. ker so kljub ugotovitvam preiskave o nezakonitosti prijetja in pridržanja Sergeja 
Magnickega ter o tem, da mu ni bil omogočen dostop do pravnega varstva, ki jih je leta 
2011 objavil svet za človekove pravice ruskega predsednika, preiskave zastale, vpleteni 
uradniki pa so bili oproščeni in jim je bila celo dodeljena preiskava zadevnega 
posmrtnega primera;

D. ker same omejitve izdajanja vizumov in drugi omejevalni ukrepi niso običajne 
pravosodne sankcije, temveč politični odraz zaskrbljenosti EU, ki naj bi bil viden širši 
javnosti, zato ostajajo potrebno in legitimno orodje zunanje politike;

1. na Svet naslavlja naslednja priporočila:

(a) na ravni EU se določi skupen seznam uradnikov, ki so odgovorni za smrt Sergeja 
Magnickega, poznejše prikrivanje v sodnem postopku in nadaljnje vztrajno 
nadlegovanje njegove matere in vdove;

(b) na ravni EU se uvede in izvaja prepoved izdajanja vizumov za te uradnike in 
zamrznejo se vsa finančna sredstva, ki jih imajo oni sami ali njihove ožje družine v 
Evropski uniji;

(c) Rusija se pozove, naj izvede verodostojno in neodvisno preiskavo, ki bo zajela vse 
vidike tega tragičnega primera;

2. spodbuja Svet, naj na podlagi dobro dokumentiranih, nenasprotujočih si in neodvisnih 
virov zavzame dosledno in proaktivno stališče do drugih hudih kršitev človekovih pravic 
v Rusiji ter zoper kršitelje uvede podobne omejevalne ukrepe;

3. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu, v vednost pa tudi 
Komisiji, državam članicam ter dumi in vladi Ruske federacije.


