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Препоръка на Европейския парламент до Съвета относно въвеждането на общи 
визови ограничения за руски длъжностни лица, участващи в случая със Сергей 
Магнитский

Европейският парламент,

– като взе предвид член 215 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид препоръката на Европейския парламент до Съвета от 2 февруари 
2012 г. относно последователна политика по отношение на авторитарните режими, 
спрямо които ЕС прилага ограничителни мерки, когато техните ръководители 
упражняват своите лични и търговски интереси в рамките на ЕС1,

– като взе предвид препоръката на Европейския парламент до Съвета от 23 октомври 
2012 г. относно установяването на общи визови ограничения за руски длъжностни 
лица, замесени в случая със Сергей Магнитский2,

– като взе предвид решенията на Съединените американски щати да наложат 
ограничения върху пътуванията на редица длъжностни лица, участващи в случая 
със Сергей Магнитский, както и сходни съображения в редица други държави,

– като взе предвид член 121, параграф 1 от своя правилник,

A. като има предвид, че задържането на Сергей Магнитский и последвалата смърт в 
ареста съставляват добре документиран и значителен случай на неспазване на 
основните права на човека в Русия, който служи като смразяващо напомняне за 
множеството документирани недостатъци по отношение на спазването на правата 
на човека и на основните свободи в Русия;

Б. като има предвид, че Русия като член на Съвета на Европа се е ангажирала изцяло 
да спазва основните права и принципите на правовата държава; като има предвид, 
че Европейският съюз нееднократно е предлагал допълнителна помощ и експертни 
съвети за подпомагане на Русия да модернизира своя конституционен и правен ред 
и да се придържа към него в съответствие със стандартите на Съвета на Европа; 

В. като има предвид, че е налице нарастваща нужда от твърда, здрава и всеобхватна 
политика на ЕС спрямо Русия, която да предоставя подкрепа и помощ, 
съпровождани от твърда и справедлива критика, включително при необходимост 
санкции и ограничителни мерки;

Г. като има предвид, че визовите ограничения и други ограничителни мерки не са 
традиционни съдебни санкции сами по себе си, но все пак съставляват политически 
сигнал пред широката общественост за загрижеността на ЕС и като такъв остават 
необходим и легитимен инструмент на външната политика; 

1 Приети текстове, P7_TA(2012)0018.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0369.
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Д. като има предвид, че върховният представител е пропуснал да включи този въпрос в 
дневния ред на Съвета по външни работи и като има предвид, че Парламентът не е 
получил официален отговор на първоначалната си препоръка;

1. отправя до Съвета следните препоръки:

а) да изготви общ за ЕС списък на длъжностните лица, отговорни за смъртта на 
Сергей Магнитский, за последвалото съдебно прикриване и за продължителния 
и неспиращ тормоз, упражняван над майка му и вдовицата му;

б) да наложи и въведе в действие забрана за издаване на виза за целия ЕС за тези 
длъжностни лица и да замрази всички финансови активи, които те или най-
близките им роднини евентуално притежават в Европейския съюз;

в)  да позволи редовно преразглеждане на предложения списък с лица, върху 
които е наложена забрана за издаване на виза;

г) да включи следните руски граждани в списъка с лица, върху които се налага 
забрана за издаване на виза за целия ЕС и да конфискуват всички финансови 
активи, с които те евентуално разполагат в рамките на ЕС: 

АЛИСОВ, Игор, роден на 11 март 1968 г.;

ДРОГАНОВ, Алексей, роден на 11 октомври 1975 г.; 

ЕГОРОВА, Олга, родена на 29 юни 1955 г.;

ГАУС, Александра, родена на 29 март 1975 г.;

ГЕРАСИМОВА, Анастасия, родена на 22 януари 1982 г.;

ГРИН, Виктор, роден на 1 януари 1951 г.;

КАРПОВ, Павел, роден на 27 август 1977 г.;

ХИМИНА, Елена, родена на 11 септември 1953 г.; 

КЛЮЕВ, Дмитрий, роден на 10 август 1967 г.;

КЛЮЕВ, Дмитрий, роден на 17 май 1977 г.; 

КРИВОРУЧКО, Алексей (известен още като КРИВОРУЧКО, Алекс), роден на 
25 август 1977 г.; 

КУЗНЕЦОВ, Артем (известен още като КУЗНЕЦОВ, Артьом), роден на 28 
февруари 1975 г.; 

ЛОГУНОВ, Олег, роден на 4 февруари 1962 г.;

МАЙОРОВА, Юлия, родена на 23 април 1979 г.;
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ПАВЛОВ, Андрей, роден на 7 август 1977 г.;

ПЕЧЕГИН, Андрей, родена на 24 септември 1965 г.; 

ПОДОПРИГОРОВ, Сергей, роден на 8 януари 1974 г.; 

ПОНОМАРЕВ, Константин, роден на 14 юли 1971 г.;

ПРОКОПЕНКО, Иван Павлович, роден на 28 септември 1973 г.; 

РЕЗНИЧЕНКО, Михаил, роден на 20 февруари 1985 г.;

САПУНОВА, Марина, родена на 19 юни 1971 г.;

ШУПОЛОВСКИЙ, Михаил,  роден на 28 септември 1983 г.;

СИЛИЧЕНКО, Олег, роден на 25 юни 1977 г.; 

СТАШИНА, Йелена (известна още като СТАШИНА, Елена; или СТАШИНА, 
Хелен), родена на 5 ноември 1963 г.;

СТЕПАНОВА, Олга, родена на 29 юли 1962 г.;

СТРОЙТЕЛЕВ, Денис, роден на 23 януари 1973 г.;

ТАГИЕВ, Фикрет, роден на 3 април 1962 г.;

ТОЛЧИНСКИЙ, Дмитри М. (известен още като ТОЛЧИНСКИЙ, Дмитрий, 
роден на 11 май 1982 г.;

УХНАЛЬОВА , Светлана (известна още като УХНАЛЕВ, Светлана; или  
УХНАЛЕВА , Светлана В.), родена на 14 март 1973 г.;

УРЖУМЦЕВ, Олег, роден на 22 октомври 1968 г.;

ВОРОНИН, Виктор, роден на 11 февруари 1958 г.;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и на 
Комисията, на правителствата на държавите членки, както и на Държавната дума и 
на правителството на Русия.


