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Alteração  1 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

Liberdade de expressão no Cazaquistão 

Proposta de resolução comum 

Considerando D 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

D. Considerando que a situação geral em 

matéria de liberdade de expressão se 

deteriorou nos últimos anos; que, em 

dezembro de 2015, as autoridades do 

Cazaquistão prenderam Gyuzal 

Baidalinova, jornalista e proprietária do 

sítio web Nakanune.kz de notícias em 

linha, acusada no âmbito de um processo 

penal de «publicar deliberadamente 

informações falsas»; que, após a detenção 

de Gyuzal Baidalinova, foram expressas 

preocupações relativamente à perseguição 

a que são sujeitos os meios de 

comunicação social independentes no 

Cazaquistão; que, em 29 de fevereiro, um 

tribunal absolveu a jornalista Yulia 

Kozlova, que escreve para o Nakanune.kz;  

D. Considerando que a situação geral em 

matéria de liberdade de expressão se 

deteriorou nos últimos anos, 

nomeadamente desde a brutal repressão 

policial de manifestantes pacíficos e 

trabalhadores petrolíferos, suas famílias e 

apoiantes, em Zhanaozen, em 16 de 

dezembro de 2011, a qual, segundo os 

dados oficiais, provocou 15 vítimas 

mortais e mais de 100 feridos; 

considerando que o Relator Especial das 

Nações Unidas sobre os direitos à 

liberdade de reunião e de associação 

pacíficas, que visitou o Cazaquistão em 

janeiro e agosto de 2015, instou as 

autoridades a permitirem a realização de 

uma investigação internacional ao uso de 

força letal contra os manifestantes em 

Zhanaozen, em 2011, e às denúncias de 

tortura e de outras formas de maus tratos 

infligidas aos detidos na sequência dos 

protestos; que, em dezembro de 2015, as 
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autoridades do Cazaquistão prenderam 

Gyuzal Baidalinova, jornalista e 

proprietária do sítio web Nakanune.kz de 

notícias em linha, acusada no âmbito de 

um processo penal de «publicar 

deliberadamente informações falsas»; que, 

após a detenção de Gyuzal Baidalinova, 

foram expressas preocupações 

relativamente à perseguição a que são 

sujeitos os meios de comunicação social 

independentes no Cazaquistão; que, em 29 

de fevereiro, um tribunal absolveu a 

jornalista Yulia Kozlova, que escreve para 

o Nakanune.kz;  

Or. en 
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Alteração  2 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

Liberdade de expressão no Cazaquistão 

Proposta de resolução comum 

Considerando I 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

I. Considerando que o Instrumento 

Europeu para a Democracia e os Direitos 

Humanos (IEDDH) constitui um 

importante instrumento de financiamento 

destinado a apoiar as organizações da 

sociedade civil e a democratização do país 

e da região; 

I. Considerando que o Instrumento 

Europeu para a Democracia e os Direitos 

Humanos (IEDDH) constitui um 

importante instrumento de financiamento 

destinado a apoiar as organizações da 

sociedade civil e a democratização do país 

e da região; que, em outubro de 2015, o 

Parlamento do Cazaquistão aprovou 

alterações jurídicas que afetam o acesso 

das ONG ao financiamento; que os 

ativistas da sociedade civil receiam que 

esta nova lei limite o acesso das ONG ao 

financiamento estrangeiro e restrinja as 

suas atividades; 

Or. en 
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Alteração  3 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

Liberdade de expressão no Cazaquistão 

Proposta de resolução comum 

Considerando I-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  I-A. Considerando que, segundo a ILGA 

(Associação Internacional de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Trans- e Intersexo), as 

pessoas LGBTI no Cazaquistão se 

deparam com problemas jurídicos e 

discriminação que não afetam a 

população residente não LGTBI; que 

embora as relações sexuais entre pessoas 

do mesmo sexo sejam legais no 

Cazaquistão, os casais do mesmo sexo e 

os agregados familiares sustentados por 

casais do mesmo sexo não são elegíveis 

para a proteção jurídica que está 

disponível para os cônjuges 

heterossexuais; 

Or. en 
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Alteração  4 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

Liberdade de expressão no Cazaquistão 

Proposta de resolução comum 

Considerando I-B (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  I-B. Considerando que a corrupção e as 

ligações generalizadas entre o mundo 

empresarial e o mundo político são 

poderosas no Cazaquistão; que o sistema 

político no Cazaquistão é débil e a 

população não participa no processo 

político; 

Or. en 
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Alteração  5 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

Liberdade de expressão no Cazaquistão 

Proposta de resolução comum 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  3-A. Está profundamente preocupado com 

a falta de respeito e a violação dos direitos 

dos presos que existe no sistema prisional 

do Cazaquistão; manifesta a sua 

preocupação com o bem-estar físico e 

mental dos reclusos Vladimir Kozlov, 

Vadim Kuramshin (que ganhou o prémio 

internacional dos de direitos humanos 

Ludovic Trarieux 2013) e Aron Atabek, 

que foram condenados por razões 

políticas, e exige que os mesmos tenham 

acesso imediato à assistência médica 

necessária e que sejam autorizadas visitas 

regulares, nomeadamente de membros da 

família, dos representantes legais e de 

representantes de organizações de defesa 

dos direitos humanos e dos direitos dos 

reclusos; 

Or. en 
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