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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa E 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

E. billi l-Kazakistan āie ammess fil-

Kummissjoni ta' Venezja tal-Kunsill tal-

Ewropa; billi waqt in-negozjati għal FSK 

imsaħħaħ nstab lingwaāā komuni dwar id-

drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; 

E. billi l-Kazakistan āie ammess fil-

Kummissjoni ta' Venezja tal-Kunsill tal-

Ewropa; billi waqt in-negozjati għal FSK 

imsaħħaħ l-UE u l-KaŜakistan għandhom 

isibu lingwaāā komuni dwar id-drittijiet 

tal-bniedem u d-demokrazija; 

Or. en 
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Paragrafu 2(p) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

2(p) jistiednu lill-Kazakistan, sabiex bħala 

membru tal-Kummissjoni ta' Venezja, juri 

l-impenn tiegħu għall-istandards tal-

Kunsill tal-Ewropa billi jikkoopera mal-

Kummissjoni ta' Venezja rigward abbozzi 

ta' liāijiet speëifiëi u liāijiet adottati 

reëentement; 

2(p) jistieden lill-Kazakistan, sabiex bħala 

membru tal-Kummissjoni ta' Venezja, juri 

l-impenn tiegħu għall-istandards tal-

Kunsill tal-Ewropa billi jikkoopera mal-

Kummissjoni ta' Venezja, inkluŜ billi 

jissottometti abbozzi ta' liāijiet speëifiëi u 

liāijiet adottati reëentement għal 

kummenti lill-Kummissjoni ta' Venezja u 

billi jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet 

tal-Kummissjoni; 

Or. en 
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Paragrafu 2 – punt -av a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  (ava) jieħu nota tar-rakkomandazzjoni 

tal-Parlament li, kull darba li jiāi 

kommess ksur serju tad-drittijiet tal-

bniedem minn pajjiŜ sieħeb li miegħu 

jkun āie konkluŜ ftehim internazzjonali, 

bħal ftehim ta’ sħubija u kooperazzjoni, l-

UE tista' tieħu passi aktar kuraāāuŜi meta 

tkun qiegħda tikkunsidra s-sanzjonijiet 

xierqa kif stipulat fil-klawsoli dwar id-

drittijiet tal-bniedem tal-ftehim, inkluŜ is-

sospensjoni temporanja possibbli tal-

ftehim; 

Or. en 

 

 

 


