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Poprawka  1 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Wolność słowa w Kazachstanie 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że ogólna sytuacja 

pod względem wolności słowa uległa 

pogorszeniu w ostatnich latach; mając na 

uwadze, że w grudniu 2015 r. władze 

Kazachstanu aresztowały Guział 

Bajdalinową, dziennikarkę i właścicielkę 

portalu informacyjnego Nakanune.kz w 

związku ze sprawą karną dotyczącą 

zarzutów „umyślnego publikowania 

nieprawdziwych informacji”; mając na 

uwadze, że po zatrzymaniu Guział 

Bajdalinowej wyrażano obawy z powodu 

prześladowania niezależnych mediów w 

Kazachstanie; mając na uwadze, że dnia 

29 lutego 2016 r. sąd uniewinnił Julię 

Kozłową, która pisze dla portalu 

Nakanune.kz;  

D. mając na uwadze, że ogólna sytuacja 

pod względem wolności słowa uległa 

pogorszeniu w ostatnich latach, zwłaszcza 

od czasu brutalnych represji wobec 

pokojowych demonstrantów i 

pracowników sektora naftowego, ich 

rodzin oraz zwolenników w Żangaözen w 

dniu 16 grudnia 2011 r., w wyniku 

których według oficjalnych danych 15 

osób poniosło śmierć, a ponad 100 

odniosło obrażenia; mając na uwadze, że 

specjalny sprawozdawca ONZ ds. prawa 

do wolności pokojowego zgromadzania się 

i zrzeszania się, który odwiedził 

Kazachstan w styczniu i sierpniu 2015 r., 

wezwał władze tego kraju do zezwolenia 

na międzynarodowe dochodzenie w 

sprawie użycia ostrej amunicji przeciwko 

demonstrantom w Żangaözen w 2011 r. 

oraz w sprawie doniesień o torturach i 

innym niewłaściwym traktowaniu osób 

zatrzymanych po protestach; mając na 
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uwadze, że w grudniu 2015 r. władze 

Kazachstanu aresztowały Guział 

Bajdalinową, dziennikarkę i właścicielkę 

portalu informacyjnego Nakanune.kz w 

związku ze sprawą karną dotyczącą 

zarzutów „umyślnego publikowania 

nieprawdziwych informacji”; mając na 

uwadze, że po zatrzymaniu Guział 

Bajdalinowej wyrażano obawy z powodu 

prześladowania niezależnych mediów w 

Kazachstanie; mając na uwadze, że dnia 

29 lutego 2016 r. sąd uniewinnił Julię 

Kozłową, która pisze dla portalu 

Nakanune.kz;  

Or. en 
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Poprawka  2 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Wolność słowa w Kazachstanie 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że Europejski 

Instrument na rzecz Wspierania 

Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) 

jest ważnym instrumentem finansowym 

służącym wspieraniu organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego i 

demokratyzacji zarówno w kraju, jak i w 

regionie; 

I. mając na uwadze, że Europejski 

Instrument na rzecz Wspierania 

Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) 

jest ważnym instrumentem finansowym 

służącym wspieraniu organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego i 

demokratyzacji zarówno w kraju, jak i w 

regionie; mając na uwadze, że w 

październiku 2015 r. parlament 

Kazachstanu przyjął zmiany prawne 

mające wpływ na dostęp organizacji 

pozarządowych do finansowania; mając 

na uwadze, że działacze społeczeństwa 

obywatelskiego wyrazili obawy, że to nowe 

prawo ograniczy dostęp organizacji 

pozarządowych do zagranicznego 

finansowania i tym samym ich 

działalność; 

Or. en 
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Poprawka  3 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Wolność słowa w Kazachstanie 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw I a  (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ia. mając na uwadze, że według 

Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, 

Transseksualnych i Interseksualnych 

(ILGA) osoby LGBTI w Kazachstanie są 

zaskarżane i dyskryminowane, czego nie 

doświadczają osoby nienależące do tej 

społeczności; mając na uwadze, że w 

Kazachstanie stosunki homoseksualne są 

zgodne z prawem zarówno w przypadku 

mężczyzn, jak i kobiet, ale parom 

homoseksualnym i gospodarstwom 

domowym prowadzonym przez pary 

homoseksualne nie przysługuje ta sama 

ochrona prawna co parom 

heteroseksualnym;  

Or. en 
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Poprawka  4 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Wolność słowa w Kazachstanie 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw I b  (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ib. mając na uwadze, że korupcja i 

wszechobecne powiązania między 

biznesem a polityką są powszechnym 

zjawiskiem w Kazachstanie; mając na 

uwadze, że system polityczny tego kraju 

jest słaby i że brak jest zaangażowania 

społeczeństwa w politykę; 

Or. en 
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Poprawka  5 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Wolność słowa w Kazachstanie 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  3a. jest poważnie zaniepokojony brakiem 

szacunku dla więźniów i naruszaniem ich 

praw w systemie więziennym 

Kazachstanu; jest zaniepokojony stanem 

zdrowia fizycznego i psychicznego 

więźniów Władimira Kozłowa, Wadima 

Kuramszina (któremu w 2013 r. 

przyznano Międzynarodową Nagrodę w 

dziedzinie Praw Człowieka im. Ludovica 

Trarieux) oraz Arona Atabeka, których 

skazano z przyczyn politycznych, i domaga 

się, by przyznano im natychmiast dostęp 

do niezbędnej opieki medycznej i prawo 

do regularnych odwiedzin, w tym 

członków rodzin, przedstawicieli 

prawnych oraz reprezentantów 

organizacji działających na rzecz praw 

człowieka i praw więźniów; 

Or. en 
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