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Amendamentul  1 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Libertatea de exprimare în Kazahstan 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât situația generală din perspectiva 

libertății de exprimare s-a deteriorat în 

ultimii ani; întrucât, în decembrie 2015, 

autoritățile kazahe au reținut-o pe 

Guzal Baidalinova, jurnalistă și proprietara 

site-ului de știri Nakanune.kz, în cadrul 

unei anchete penale, acuzând-o că ar fi 

publicat în mod intenționat informații false; 

întrucât, în urma arestării lui Guzal 

Baidalinova, opinia publică și-a exprimat 

preocuparea cu privire la hărțuirea presei 

independente din Kazahstan; întrucât, la 29 

februarie 2016, un tribunal a achitat-o pe 

jurnalista Yulia Kozlova, care scrie pentru 

site-ul Nakanune.kz;  

D. întrucât situația generală din perspectiva 

libertății de exprimare s-a deteriorat în 

ultimii ani, în special în urma represiunii 

brutale a demonstranților pașnici și a 

lucrătorilor din domeniul petrolier, a 

familiilor și susținătorilor acestora, 

realizată de poliție în Zhanaozen la 16 

decembrie 2011, care, potrivit cifrelor 

oficiale, s-a soldat cu 15 morți și peste 100 

de răniți; întrucât raportorul special al 

ONU pentru drepturile de întrunire 

pașnică și de asociere, care a vizitat 

Kazahstanul în ianuarie și august 2015, a 

solicitat autorităților să permită o anchetă 

internațională privind utilizarea forței 

letale împotriva protestatarilor de la 

Zhanaozen, în 2011, și privind presupusa 

tortură și alte rele tratamente la care au 

fost supuse persoanele reținute în urma 

protestelor; întrucât, în decembrie 2015, 

autoritățile kazahe au reținut-o pe 

Guzal Baidalinova, jurnalistă și proprietara 
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site-ului de știri Nakanune.kz, în cadrul 

unei anchete penale, acuzând-o că ar fi 

publicat în mod intenționat informații false; 

întrucât, în urma arestării lui Guzal 

Baidalinova, opinia publică și-a exprimat 

preocuparea cu privire la hărțuirea presei 

independente din Kazahstan; întrucât, la 29 

februarie 2016, un tribunal a achitat-o pe 

jurnalista Yulia Kozlova, care scrie pentru 

site-ul Nakanune.kz;  

Or. en 
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Amendamentul  2 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Libertatea de exprimare în Kazahstan 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât Instrumentul european pentru 

democrație și drepturile omului (IEDDO) 

este un instrument financiar important care 

vizează sprijinirea organizațiilor societății 

civile și democratizarea țării și a regiunii; 

I. întrucât Instrumentul european pentru 

democrație și drepturile omului (IEDDO) 

este un instrument financiar important care 

vizează sprijinirea organizațiilor societății 

civile și democratizarea țării și a regiunii; 

întrucât, în octombrie 2015, Parlamentul 

Kazahstanului a aprobat o serie de 

amendamente juridice care afectează 

accesul ONG-urilor la finanțare; întrucât 

activiștii din rândul societății civile sunt 

îngrijorați că această nouă lege ar limita 

accesul ONG-urilor la finanțarea din 

străinătate și le-ar impune restricții 

asupra activității pe care o desfășoară; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Libertatea de exprimare în Kazahstan 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ia (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ia. întrucât, potrivit ILGA [Asociația 

Internațională a Persoanelor LGBT (Gay, 

Lesbiene, Bisexuali, Transgen și 

Intersex)], persoanele LGBT din 

Kazahstan sunt supuse unor provocări de 

ordin juridic și unor discriminări cu care 

nu se confruntă locuitorii care nu sunt 

LGBT; întrucât activitățile sexuale cu 

persoane de același sex, atât în cazul 

femeilor, cât și al bărbaților, sunt legale 

în Kazahstan, dar cuplurile de același sex 

și gospodăriile întemeiate de astfel de 

cupluri nu sunt eligibile pentru același tip 

de protecție de care beneficiază cuplurile 

de sex opus căsătorite; 

Or. en 
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Amendamentul  4 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Libertatea de exprimare în Kazahstan 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ib (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ib. întrucât corupția și legătura 

generalizată dintre afaceri și politică sunt 

foarte puternice în Kazahstan; întrucât 

sistemul politic din Kazahstan este slab și 

se înregistrează o lipsă a participării 

populației la viața politică; 

Or. en 
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Amendamentul  5 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Libertatea de exprimare în Kazahstan 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  3a. este profund îngrijorat de lipsa de 

respect și de încălcarea drepturilor 

deținuților din sistemul penitenciar din 

Kazahstan; este preocupat de bunăstarea 

fizică și psihică a deținuților Vladimir 

Kozlov, Vadim Kuramshin (care a câștigat 

în 2013 Premiul Internațional Ludovic 

Trarieux pentru Drepturile Omului) și 

Aron Atabek, care au fost condamnați din 

motive politice, și solicită să li se acorde 

accesul imediat la tratamentul medical 

necesar și să li se permită să primească 

vizite regulate, inclusiv din partea 

membrilor familiei, a reprezentanților 

legali și a reprezentanților organizațiilor 

pentru drepturile omului și pentru 

drepturile deținuților; 

Or. en 
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