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Pozměňovací návrh  1 

Liisa Jaakonsaari 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 

2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že Benátská komise 

přijala Kazachstán do Rady Evropy; 

vzhledem k tomu, že při jednáních o 

posílené dohodě o partnerství a spolupráci 

našly zúčastněné strany společnou řeč, 

pokud jde o lidská práva a demokracii; 

E. vzhledem k tomu, že Benátská komise 

přijala Kazachstán do Rady Evropy; 

vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby EU 

a Kazachstán našly při jednáních 

o posílené dohodě o partnerství 

a spolupráci společnou řeč, pokud jde 

o lidská práva a demokracii; 

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0355/2 

Pozměňovací návrh  2 

Liisa Jaakonsaari 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 

2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 −−−− písm. p 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

p) vyzvaly Kazachstán jako člena Benátské 

komise, aby prokázal snahu o dodržování 

norem Rady Evropy tím, že bude s 

Benátskou komisí spolupracovat 

v souvislosti s konkrétními návrhy zákonů 

a nedávno přijatými právní předpisy; 

p) vyzvaly Kazachstán jako člena Benátské 

komise, aby prokázal snahu o dodržování 

norem Rady Evropy tím, že bude s 

Benátskou komisí spolupracovat a že jí 

předloží konkrétní návrhy zákonů a 

nedávno přijaté právní předpisy 

k připomínkám a bude provádět její 

doporučení; 

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0355/3 

Pozměňovací návrh  3 

Liisa Jaakonsaari 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 

2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 - písm. av a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 ava) zohlednily doporučení Parlamentu, 

aby ve všech případech, kdy dojde 

k hrubému porušení lidských práv 

ze strany partnerské země, s níž byla 

uzavřena mezinárodní dohoda, jako je 

dohoda o partnerství a spolupráci, EU 

odvážněji zvažovala přijetí příslušných 

sankcí, jak stanoví ustanovení o lidských 

právech v rámci dohod, včetně 

případného dočasného pozastavení 

dohody; 

Or. en 

 

 


