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Ændringsforslag  1 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om ytringsfrihed i Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning D 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

D. der henviser til, at den generelle 

situation med hensyn til ytringsfrihed er 

forværret i de seneste år; der henviser til, at 

de kasakhiske myndigheder i december 

2015 tilbageholdt Guzal Baidalinova, en 

journalist og ejeren af nyhedswebstedet 

Nakanune.kz, i forbindelse med en 

straffesag på grundlag af anklager om 

"bevidst offentliggørelse af urigtige 

oplysninger"; der henviser til, at der efter 

anholdelsen af Guzal Baidalinova blev 

udtrykt bekymring over chikane mod de 

uafhængige medier i Kasakhstan; der 

henviser til, at en domstol  frifandt  

journalist Julia Kozlova, som skriver for 

Nakanune.kz;  

D. der henviser til, at den generelle 

situation med hensyn til ytringsfrihed er 

forværret i de seneste år, navnlig siden 

ordensmagtens voldsomme undertrykkelse 

af fredelige demonstranter og 

oliearbejdere, deres familier og støtter i 

Sjanaosen den 16. december 2011, hvilket 

ifølge de officielle tal resulterede i 15 døde 

og mere end 100 sårede; der henviser til, 

at FN's særlige rapportør om retten til frit 

at deltage i fredelige forsamlinger og til 

foreningsfrihed, som besøgte Kasakhstan 

i januar og august 2015, opfordrede 

myndighederne til at tillade en 

international undersøgelse af den 

dødbringende magtanvendelse over for 

demonstranter i Sjanaosen i 2011 samt af 

rapporterne om tortur og anden 

mishandling af de tilbageholdte efter 

protesterne; der henviser til, at de 

kasakhiske myndigheder i december 2015 

tilbageholdt Guzal Baidalinova, en 
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journalist og ejeren af nyhedswebstedet 

Nakanune.kz, i forbindelse med en 

straffesag på grundlag af anklager om 

"bevidst offentliggørelse af urigtige 

oplysninger"; der henviser til, at der efter 

anholdelsen af Guzal Baidalinova blev 

udtrykt bekymring over chikane mod de 

uafhængige medier i Kasakhstan; der 

henviser til, at en domstol  frifandt  

journalist Julia Kozlova, som skriver for 

Nakanune.kz;  

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om ytringsfrihed i Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning I 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

I. der henviser til, at det europæiske 

instrument for demokrati og 

menneskerettigheder (EIDHR) er et vigtigt 

finansieringsinstrument, som tager sigte på 

at støtte civilsamfundsorganisationer og 

demokratisering i både landet og regionen; 

I. der henviser til, at det europæiske 

instrument for demokrati og 

menneskerettigheder (EIDHR) er et vigtigt 

finansieringsinstrument, som tager sigte på 

at støtte civilsamfundsorganisationer og 

demokratisering i både landet og regionen; 

der henviser til, at det kasakhiske 

parlament i oktober 2015 vedtog nogle 

juridiske ændringer, der har indvirkning 

på NGO'ers adgang til finansiering; der 

henviser til, at aktivister fra 

civilsamfundet var bekymrede for, at 

denne nye lov ville begrænser NGO'ers 

adgang til udenlandsk finansiering og 

begrænse deres aktiviteter; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om ytringsfrihed i Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning I a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  der henviser til, at LGBTI-personer i 

Kasakhstan ifølge ILGA (den 

internationale sammenslutning af bøsse-

lesbiske organisationer) står over for 

juridiske problemer og 

forskelsbehandling, som ikke opleves af 

indbyggere, som ikke er LGBTI-personer; 

der henviser til, homoseksuelle aktiviteter 

er lovlige for både mænd og kvinder i 

Kasakhstan, men at par af samme køn og 

husstande med par af samme køn ikke har 

ret til den samme retlige beskyttelse, som 

heteroseksuelle ægtepar; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om ytringsfrihed i Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning I b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ib. der henviser til, at korruptionen og 

den allestedsnærværende forbindelse 

mellem erhvervsliv og politik er stærk i 

Kasakhstan; der henviser til, at det 

politiske system i Kasakhstan er svagt og 

er præget af manglende deltagelse fra 

borgernes side i det politiske liv; 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om ytringsfrihed i Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3a. er dybt bekymret over den manglende 

respekt for og krænkelse af fangers 

rettigheder i Kasakhstans fængselssystem; 

er bekymret over det fysiske og mentale 

velbefindende hos fangerne Vladimir 

Koslov, Vadim Kuramsjin (der vandt den 

internationale menneskerettighedspris 

Ludovic Trarieux International Human 

Rights Prize i 2013) og Aron Atabek, som 

er dømt af politiske årsager, og kræver, at 

de omgående får adgang til den 

nødvendige medicinske behandling og får 

tilladelse til jævnlige besøg, herunder 

besøg af familiemedlemmer, juridiske 

repræsentanter, repræsentanter for 

menneskerettigheds- og 

fangerettighedersorganisationer; 

Or. en 
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