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Pozmeňujúci návrh  1 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Sloboda prejavu v Kazachstane 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže všeobecná situácia v oblasti 

slobody prejavu sa v posledných rokoch 

zhoršila; keďže v decembri 2015 kazašské 

orgány zadržali novinárku a majiteľku 

webovej spravodajskej lokality 

Nakanune.kz Guzal Baidalinovovú v 

súvislosti s kriminálnym prípadom na 

základe obvinení z „úmyselného 

zverejňovania nepravdivých informácií“; 

keďže po zatknutí Guzal Baidalinovovej 

boli vyjadrené obavy z prenasledovania 

nezávislých médií v Kazachstane; keďže 

29. februára 2016 súd vyniesol 

oslobodzujúci rozsudok v prípade 

novinárky Julie Kozlovovej, ktorá píše pre 

Nakanune.kz;  

D. keďže všeobecná situácia v oblasti 

slobody prejavu sa v posledných rokoch 

zhoršila, najmä potom, ako polícia 16. 

decembra 2011 v Žanaozene tvrdo 

potlačila pokojných demonštrantov 

a zamestnancov ropných podnikov, ich 

rodinných príslušníkov a prívržencov, kde 

podľa oficiálnych údajov zahynulo 15 

ľudí a vyše 100 osôb bolo zranených; 

keďže osobitný spravodajca OSN pre práv 

na slobodu pokojného zhromažďovania, 

ktorý navštívil Kazachstan v januári a 

auguste roku 2015, vyzval tamojšie 

orgány, aby umožnili medzinárodné 

vyšetrovanie použitia smrtiacej sily proti 

demonštrantov v Žanaozene v roku 2011 a 

správ o mučení a inom zlom zaobchádzaní 

s osobami, ktoré boli zadržané po 

protestoch; keďže v decembri 2015 

kazašské orgány zadržali novinárku a 

majiteľku webovej spravodajskej lokality 

Nakanune.kz Guzal Baidalinovovú v 
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súvislosti s trestnou vecou na základe 

obvinení z „úmyselného zverejňovania 

nepravdivých informácií; keďže po 

zatknutí Guzal Baidalinovovej boli 

vyjadrené obavy z prenasledovania 

nezávislých médií v Kazachstane; keďže 

29. februára 2016 súd vyniesol 

oslobodzujúci rozsudok v prípade 

novinárky Julie Kozlovovej, ktorá píše pre 

Nakanune.kz;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Sloboda prejavu v Kazachstane 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže európsky nástroj pre demokraciu a 

ľudské práva (EIDHR) je dôležitým 

finančným nástrojom na podporu 

organizácií občianskej spoločnosti a 

demokratizácie v krajine i regióne; 

I. keďže európsky nástroj pre demokraciu a 

ľudské práva (EIDHR) je dôležitým 

finančným nástrojom na podporu 

organizácií občianskej spoločnosti a 

demokratizácie v krajine i regióne; keďže 

kazašský parlament v októbri roku 2015 

schválil pozmeňujúce návrhy, ktorými sa 

zasahuje do financovania mimovládnych 

organizácií; keďže aktivisti občianskej 

spoločnosti sa obávali, že na základe tohto 

nového zákona by sa limitoval prístup 

mimovládnych organizácií k financovaniu 

zo zahraničia a ich činnosť obmedzila; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Sloboda prejavu v Kazachstane 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie I a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ia. keďže podľa organizácie ILGA 

(Medzinárodná asociácia lesieb, gejov, 

bisexuálov, transsexuálov a 

intersexuálnych osôv) osoby LGBTI sa v 

Kazachstane stretávajú s mnohými 

právnymi problémami a diskrimináciou, 

ktoré obyvatelia nepatriaci do skupiny 

LGBTI osôb nepoznajú; keďže tak 

mužské, ako aj ženské sexuálne aktivity 

osôb rovnakého pohlavia sú v 

Kazachstane legálne, ale páry rovnakého 

pohlavia a domácnosti vedené pármi 

rovnakého pohlavia nemajú nárok na 

rovnakú právnu ochranu, akú majú 

zosobášené páry opačného pohlavia; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Sloboda prejavu v Kazachstane 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie I b (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ib. keďže korupcia a všadeprítomné 

prepojenie medzi obchodom a politikou sú 

v Kazachstane hlboko zakorenené; keďže 

politický systém Kazachstanu je slabý 

a účasť verejnosti na politike chýba; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  5 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Sloboda prejavu v Kazachstane 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. je hlboko znepokojený 

nedodržiavaním a porušovaním práv 

väzňov v rámci kazašského väzenského 

systému; je znepokojený telesným 

a duševným stavom väzňov Vladimíra 

Kozlova,Vadima Kuramšina (ktorý získal 

Medzinárodnú cenu ľudských práv 

Ludovica Trarieuxa v roku 2013) a Arona 

Atabeka, ktorých odsúdili z politických 

dôvodov, a žiada, aby sa im bezodkladne 

poskytol prístup k potrebnej zdravotníckej 

liečbe a aby sa im povolili pravidelné 

návštevy, a to aj zo strany rodinných 

príslušníkov, právnych zástupcov 

a predstaviteľov organizácií pre ľudské 

práva a práva väzňov; 

Or. en 
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