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Módosítás  1 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

A véleménynyilvánítás szabadságának kazahsztáni helyzete 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

D preambulumbekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel az elmúlt években romlott a 

véleménynyilvánítás szabadságának 

általános helyzete; mivel 2015 

decemberében a kazah hatóságok „hamis 

információk szándékos közzétételének” 

vádjával letartóztatták Guzal Bajdalinova 

újságírót, a Nakanune.kz internetes 

hírportál tulajdonosát; mivel Guzal 

Bajdalinova letartóztatását követően 

aggályok merültek fel a kazahsztáni 

független média zaklatása kapcsán; mivel 

2016. február 29-én egy bíróság 

felmentette Julia Kozlovát, aki a 

Nakanune.kz hírportálnak ír cikkeket;  

D. mivel az elmúlt években, különösen a  

békés tüntetőkkel és olajipari 

munkásokkal, azok családjaival és a 

mellettük kiállókkal szembeni 2011. 

december 16-i brutális, a hivatalos 

számadatok szerint 15 halálos áldozattal 

és több mint száz sérülttel járó zsanaozeni 

rendőri fellépést követően romlott a 

véleménynyilvánítás szabadságának 

általános helyzete; mivel a békés 

gyülekezéshez és az egyesülés 

szabadságához fűződő jog kérdésével 

foglalkozó különleges ENSZ-előadó, aki 

2015 januárjában és augusztusában 

Kazahsztánba látogatott, felszólította a 

hatóságokat, hogy tegyék lehetővé 

nemzetközi vizsgálat lefolytatását egyrészt 

a halált okozó fegyvereknek a 2011-es 

zsanaozeni események során a tiltakozók 

elleni bevetése kapcsán, másrészt a 

tiltakozások során letartóztatott 

személyekkel szemben elkövetett 
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kínzásokról és egyéb bántalmazásokról 

szóló beszámolók tekintetében; mivel 2015 

decemberében a kazah hatóságok „hamis 

információk szándékos közzétételének” 

vádjával letartóztatták Guzal Bajdalinova 

újságírót, a Nakanune.kz internetes 

hírportál tulajdonosát; mivel Guzal 

Bajdalinova letartóztatását követően 

aggályok merültek fel a kazahsztáni 

független média zaklatása kapcsán; mivel 

2016. február 29-én egy bíróság 

felmentette Julia Kozlovát, aki a 

Nakanune.kz hírportálnak ír cikkeket;  

Or. en 
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Módosítás  2 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

A véleménynyilvánítás szabadságának kazahsztáni helyzete 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

I preambulumbekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

I. mivel az Emberi Jogok Európai Eszköze 

(EIDHR) a finanszírozás fontos eszköze, 

melynek célja a civil társadalmi 

szervezetek és a demokratizálódás 

támogatása az országban és a régióban 

egyaránt; 

I. mivel az Emberi Jogok Európai Eszköze 

(EIDHR) a finanszírozás fontos eszköze, 

melynek célja a civil társadalmi 

szervezetek és a demokratizálódás 

támogatása az országban és a régióban 

egyaránt; mivel 2015 októberében a kazah 

parlament olyan jogalkotási 

módosításokat fogadott el, amelyek 

hátrányosan érintik a nem kormányzati 

szervezetek finanszírozáshoz való 

hozzáférését; mivel egyes civil társadalmi 

aktivisták aggodalmuknak adtak hangot 

amiatt, hogy ez az új jogszabály korlátozni 

fogja a nem kormányzati szervezetek 

külföldi pénzeszközökhöz való 

hozzáférését, és gátolni fogja 

tevékenységüket; 

Or. en 
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Módosítás  3 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

A véleménynyilvánítás szabadságának kazahsztáni helyzete 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

I a preambulumbekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ia. mivel a Nemzetközi Leszbikus, Meleg, 

Biszexuális, Transznemű és Interszexuális 

Szövetség szerint Kazahsztánban az 

LMBTI-személyek jogi kihívásokkal és 

olyan hátrányos megkülönböztetéssel 

szembesülnek, amilyet a nem LMBTI-

lakosság nem tapasztal meg; mivel 

Kazahsztánban mind a férfiak, mind a 

nők tekintetében legális az azonos neműek 

közötti szexuális kapcsolat, ugyanakkor az 

azonos nemű párok, illetve az azonos 

nemű párok vezette háztartások nem 

jogosultak az ellenkező nemű párokat 

megillető jogi védelemre; 

Or. en 
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Módosítás  4 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

A véleménynyilvánítás szabadságának kazahsztáni helyzete 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

I b preambulumbekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ib. mivel Kazahsztánban rendkívül 

elterjedt a korrupció, valamint az üzleti 

szféra és a politika közötti, mindent átható 

kapcsolat; mivel Kazahsztán politikai 

rendszere gyenge lábakon áll, és nem 

jellemző a lakosság politikában való 

részvétele; 

Or. en 
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Módosítás  5 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

A véleménynyilvánítás szabadságának kazahsztáni helyzete 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3a. mélységes aggodalmának ad hangot 

amiatt, hogy a kazahsztáni 

börtönrendszerben nem tisztelik és 

megsértik a foglyok jogait; aggodalmának 

ad hangot a politikai okokból elítélt és 

börtönbe vetett Vlagyimir Kozlov, Vagyim 

Kuramsin (a nemzetközi Ludovic 

Trarieux emberi jogi díj 2013-as nyertese) 

és Aron Atabek testi és lelki egészsége 

miatt, és követeli, hogy biztosítsanak nekik 

azonnali hozzáférést a szükséges orvosi 

ellátáshoz, és engedélyezzék számukra 

látogatók rendszeres fogadását, ideértve a 

családtagokat, a jogi képviselőket, 

valamint az emberi jogokkal és a fogva 

tartottak jogaival foglalkozó szervezetek 

képviselőit is; 

Or. en 
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