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Τροπολογία  1 

Liisa Jaakonsaari 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Καζακστάν 

έχει γίνει αποδεκτό στην Επιτροπή της 

Βενετίας του Συµβουλίου της Ευρώπης· 
ότι κατά τη διάρκεια των 

διαπραγµατεύσεων για µια ενισχυµένη 

ΣΕΣΣ κατέστη δυνατό να βρεθεί µια 
κοινή γλώσσα σχετικά µε τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα και τη δηµοκρατία· 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Καζακστάν 

έχει γίνει αποδεκτό στην Επιτροπή της 

Βενετίας του Συµβουλίου της Ευρώπης· 
ότι κατά τη διάρκεια των 

διαπραγµατεύσεων για µια ενισχυµένη 

ΣΕΣΣ είναι απαραίτητο η ΕΕ και το 
Καζακστάν να βρουν µια κοινή γλώσσα 

σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 

τη δηµοκρατία· 

Or. en 
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Liisa Jaakonsaari 
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Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2(ιστ) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2 ιστ)να κληθεί το Καζακστάν, µε την 

ιδιότητά του ως µέλος της Επιτροπής της 

Βενετίας, να καταδείξει τη δέσµευσή του 

προς τα πρότυπα του Συµβουλίου της 

Ευρώπης συνεργαζόµενο µε την Επιτροπή 

της Βενετίας σχετικά µε συγκεκριµένα 
νοµοσχέδια και πρόσφατα θεσπισθέντες 
νόµους· 

2 ιστ)να κληθεί το Καζακστάν, µε την 

ιδιότητά του ως µέλος της Επιτροπής της 

Βενετίας, να καταδείξει τη δέσµευσή του 

προς τα πρότυπα του Συµβουλίου της 

Ευρώπης συνεργαζόµενο µε την Επιτροπή 

της Βενετίας, και µέσω της υποβολής 
ορισµένων νοµοσχεδίων ή νόµων που 
θεσπίσθηκαν πρόσφατα στην εν λόγω 
Επιτροπή προκειµένου να δεχθεί τις 
παρατηρήσεις της, και εφαρµόζοντας τις 
συστάσεις της· 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Liisa Jaakonsaari 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 – στοιχείο µη α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  (µη α) λαµβάνει γνώση της σύστασης του 
Κοινοβουλίου σύµφωνα µε την οποία, 
όποτε διαπράττεται κατάφωρη 
παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων από χώρα εταίρο µε την 
οποία έχει συναφθεί διεθνής συµφωνία, 
όπως µια συµφωνία εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, η ΕΕ θα µπορούσε να είναι 
πιο τολµηρή όσον αφορά την επιβολή των 
κατάλληλων κυρώσεων όπως ορίζονται 
στις ρήτρες περί ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων της συµφωνίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της πιθανής 
προσωρινής αναστολής της εφαρµογής 
της συµφωνίας· 

Or. en 

 

 


