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Въпрос с искане за устен отговор O-000010/2013
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff
от името на групата ALDE

Относно: Забрана за издаване на виза за руски длъжностни лица - последващи действия във 
връзка с препоръката на ЕП

На 23 октомври 2012 г. Парламентът прие препоръка до Съвета относно въвеждането на общи 
визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски, и 
замразяването на техните активи.

Широката парламентарна подкрепа на тази препоръка отразява широко разпространеното 
негодувание, както в Русия, така и в целия свят, по отношение на задържането на г-н 
Магнитски, нечовешките условия в мястото за лишаване от свобода и сериозните подозрения 
относно неговата последваща смърт по време на предварителното му задържане.

Продължаващото наказателно преследване на Сергей Магнитски след неговата смърт е още 
едно нарушение на международното и руското законодателство и ясно показва неизправността 
на руското наказателно правосъдие и системния неуспех на Русия да защити гражданите си.

Парламентът повтори това искане през декември 2012 г., когато прие препоръките на Hannes 
Swoboda относно преговорите за ново споразумение между ЕС и Русия, в които Парламентът 
призова заместник-председателя на Комисията/върховния представител по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност да включи въпроса в дневния ред на Съвета по 
външни работи.

Като признава, че визовите ограничения и други ограничителни мерки не са традиционни 
съдебни санкции сами по себе си, а съставляват политически сигнал за загрижеността на ЕС 
пред широката общественост и като такъв остават необходим и легитимен инструмент на 
външната политика, възнамерява ли заместник-председателят на Комисията/върховният 
представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да повдигне 
въпроса по време на заседанието на Съвета по външни работи?

Споделя ли заместник-председателят на Комисията/върховният представител по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност убеждението за необходимостта да се създаде 
общ списък на ЕС, включващ длъжностните лица, отговорни за смъртта на Сергей Магнитски и 
за последващото съдебно прикритие, за да се наложи и изпълни в целия ЕС забрана за 
издаване на виза за тези длъжностни лица и да се замразят всички финансови активи, които те 
или техните най-близки роднини евентуално притежават в Европейския съюз?
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