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14.11.2012 A7-0355/1 

Módosítás  1 
Liisa Jaakonsaari 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
E preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

E. mivel Kazahsztánt az Európa Tanács 

velencei bizottságának tagjává 

választották; mivel a megerısített 

partnerségi és együttmőködési 

megállapodásról folytatott tárgyalás során 

sikerült közös nyelvet találni az emberi 

jogok és a demokrácia tekintetében; 

E. mivel Kazahsztánt az Európa Tanács 

velencei bizottságának tagjává 

választották; mivel a megerısített 

partnerségi és együttmőködési 

megállapodásról folytatott tárgyalás során 

az EU-nak és Kazahsztánnak közös 

nyelvet kell találnia az emberi jogok és a 

demokrácia tekintetében; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/2 

Módosítás  2 
Liisa Jaakonsaari 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés – p pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

p) szólítsák fel Kazahsztánt, hogy a 

velencei bizottság tagjaként mutassa ki az 

Európa Tanács normáinak betartása 

melletti elkötelezettségét azáltal, hogy 

meghatározott törvénytervezetek és 

nemrégiben elfogadott törvények 

tekintetében együttmőködik a velencei 

bizottsággal; 

p) szólítsák fel Kazahsztánt, hogy a 

velencei bizottság tagjaként mutassa ki az 

Európa Tanács normáinak betartása 

melletti elkötelezettségét azáltal, hogy 

együttmőködik a velencei bizottsággal – 

többek között véleménykérés céljából 

meghatározott törvénytervezeteket és 

nemrégiben elfogadott törvényeket nyújtva 

be a velencei bizottsághoz –, valamint 

azáltal, hogy végrehajtja a Bizottság 

ajánlásait; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/3 

Módosítás  3 
Liisa Jaakonsaari 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés – av a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  ava) vegyék tudomásul a Parlament azon 

ajánlását, hogy amennyiben valamely 

olyan partnerország, amellyel nemzetközi 

megállapodás – például partnerségi és 

együttmőködési megállapodás – jött létre, 

súlyosan megsérti az emberi jogokat, az 

EU határozottabban fontolóra veheti a 

megállapodásban szereplı emberi jogi 

záradékokban elıírt megfelelı 

szankciókat, köztük a megállapodás 

esetleges ideiglenes felfüggesztését; 

Or. en 

 

 


