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Pergunta com pedido de resposta oral O-000010/2013 

à Comissão 
Artigo 115.º do Regimento 

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff 
em nome do Grupo ALDE 

Assunto: Proibição de vistos para funcionários russos - Seguimento da recomendação do PE 

Em 23 de outubro de 2012, o Parlamento Europeu aprovou uma recomendação ao Conselho sobre a 
aplicação comum de restrições em matéria de vistos a funcionários russos implicados no caso Sergei 
Magnitsky e o congelamento dos seus ativos. 

O amplo apoio parlamentar a esta recomendação reflete a profunda indignação, na Rússia e em 
outras partes do mundo, com a detenção, as condições desumanas de detenção e as graves 
acusações em torno da morte posterior de Sergei Magnitsky na prisão. 

A ação judicial póstuma ainda em curso contra Sergei Magnitsky constitui mais uma violação das leis 
internacionais e russas e é um retrato inequívoco do mau funcionamento do sistema de justiça penal 
russo e da falha sistémica do Estado russo para proteger os seus cidadãos. 

O Parlamento Europeu reiterou este pedido em dezembro de 2012 no contexto da aprovação das 
recomendações contidas no relatório de Hannes Swoboda sobre a negociação de um novo acordo 
entre a UE e a Rússia, em que o Parlamento instou a Vice-Presidente/Alta Representante a incluir o 
assunto na ordem de trabalhos do Conselho dos Ministros dos Negócios Estrangeiros. 

Considerando que as restrições à emissão de vistos e outras medidas restritivas não são sanções 
judiciais tradicionais per se, mas constituem um sinal político da preocupação da UE enviado a um 
público mais alargado e continuam a ser, por isso, um instrumento de política externa necessário e 
legítimo, a Vice-Presidente/Alta Representante tenciona apresentar esta questão no Conselho dos 
Ministros dos Negócios Estrangeiros? 

A Vice-Presidente/Alta Representante partilha da convicção de que é necessário estabelecer uma 
lista comum a toda a UE dos funcionários responsáveis pela morte de Sergei Magnitsky e pelo 
subsequente encobrimento do caso a nível da justiça, assim como impor e aplicar uma proibição de 
concessão de visto a estes funcionários, aplicável em toda a UE, e congelar todos os ativos 
financeiros que estes e os seus familiares próximos possuam na União Europeia? 
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