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Pozměňovací návrh  1 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Freedom of expression in Kazakhstan 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že všeobecná situace 

v oblasti svobody projevu se v posledních 

letech zhoršila; vzhledem k tomu, že v 

prosinci 2015 byla zatčena Guzjal 

Bajdalinova, novinářka a majitelka 

zpravodajského serveru Nakanune.kz, v 

souvislosti s trestním řízením ve věci 

„úmyslného zveřejnění nepravdivých 

informací“; vzhledem k tomu, že po 

zatčení Guzjal Bajdalinové zazněly obavy 

ohledně útoků na nezávislá média v 

Kazachstánu; vzhledem k tomu, že dne 29. 

února 2016 soud zprostil obžaloby 

novinářku Julii Kozlovou, která píše pro 

server Nakanune.kz; 

D. vzhledem k tomu, že všeobecná situace 

v oblasti svobody projevu se v posledních 

letech zhoršila, zejména od brutálního 

policejního zásahu proti pokojným 

demonstrantům a dělníkům v ropném 

průmyslu, jejich rodinám a příznivcům, ke 

kterému došlo dne 16. prosince 2011 vе 

městě Žanaozen, při němž podle 

oficiálních údajů zemřelo 15 osob a více 

než stovka byla zraněna; vzhledem 

k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro 

právo na svobodu pokojného 

shromažďování a sdružování, který 

navštívil Kazachstán v lednu a v srpnu 

2015, vyzval kazašské orgány k tomu, aby 

umožnily mezinárodní šetření, které by 

přezkoumalo použití smrtících zbraní 

proti demonstrantům v Žanaozenu v roce 

2011 a prověřilo zprávy o tom, že osoby 

zadržené při protestech byly podrobeny 

mučení a jinému špatnému zacházení; 

vzhledem k tomu, že v prosinci 2015 byla 
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zatčena Guzjal Bajdalinova, novinářka a 

majitelka zpravodajského serveru 

Nakanune.kz, v souvislosti s trestním 

řízením ve věci „úmyslného zveřejnění 

nepravdivých informací“; vzhledem k 

tomu, že po zatčení Guzjal Bajdalinové 

zazněly obavy ohledně útoků na nezávislá 

média v Kazachstánu; vzhledem k tomu, že 

dne 29. února 2016 soud zprostil obžaloby 

novinářku Julii Kozlovou, která píše pro 

server Nakanune.kz;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

 Svoboda projevu v Kazachstánu 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že Evropský nástroj 

pro demokracii a lidská práva (EIDHR) 

představuje významný finanční nástroj na 

podporu organizací občanské společnosti a 

demokratizaci v Kazachstánu i v celém 

regionu; 

I. vzhledem k tomu, že Evropský nástroj 

pro demokracii a lidská práva (EIDHR) 

představuje významný finanční nástroj na 

podporu organizací občanské společnosti a 

demokratizaci v Kazachstánu i v celém 

regionu; vzhledem k tomu, že v říjnu 2015 

přijal kazašský parlament novelu, která se 

dotýká přístupu nevládních organizací 

k financování; vzhledem k tomu, že 

aktivisté občanské společnosti vyjadřují 

obavy z toho, že tento nový zákon omezí 

přístup nevládních organizací 

k zahraničním zdrojům financování a 

omezí jejich činnost; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

 Svoboda projevu v Kazachstánu 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění I a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ia. vzhledem k tomu, že podle ILGA 

(Mezinárodní asociace lesbický, 

homosexuálních, bisexuálních, 

transsexuálních a intersexuálních osob), 

jsou osoby LGBTI v Kazachstánu 

vystaveny právním postihům a 

diskriminaci, s níž se ostatní občané 

nesetkávají; vzhledem k tomu, že 

v Kazachstánu je sice legální provozovat 

sex mezi osobami stejného pohlaví, ať už 

se jedná o ženy či muže, avšak páry 

stejného pohlaví a domácnosti vedené 

páry stejného pohlaví nemají nárok na 

stejnou právní ochranu jako páry 

opačného pohlaví, které uzavřely sňatek; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

 Svoboda projevu v Kazachstánu 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění I b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ib. vzhledem k tomu, že v Kazachstánu je 

velmi rozšířená korupce a provázanost 

podnikatelských a politických struktur; 

vzhledem k tomu, že politický systém je 

v Kazachstánu slabý a běžní občané se do 

politického života nezapojují; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

 Svoboda projevu v Kazachstánu 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  3a. je hluboce znepokojen tím, že 

v kazašských věznicích jsou znevažována 

a porušována práva vězňů; je znepokojen 

fyzickým a psychickým stavem vězňů 

Vladimira Kozlova, Vadima Kuramšina 

(nositele Mezinárodní ceny za lidská 

práva Ludovica Trarieuxe za rok 2013) a 

Arona Atabeka, kteří byli odsouzeni 

z politických důvodů, a požaduje, aby jim 

byl okamžitě umožněn přístup k nezbytné 

zdravotní péči a aby jim byly povoleny 

pravidelné návštěvy, a to včetně rodinných 

příslušníků, právních zástupců a 

představitelů organizací v oblasti lidských 

práv a práv vězňů; 

Or. en 

 

 


