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Amendement  1 

Liisa Jaakonsaari 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat Kazachstan is 

toegelaten tot de Commissie van Venetië 

van de Raad van Europa; overwegende dat 

tijdens de onderhandelingen voor een 

versterkte PSO overeenstemming is bereikt 

over mensenrechten en democratie; 

E. overwegende dat Kazachstan is 

toegelaten tot de Commissie van Venetië 

van de Raad van Europa; overwegende dat 

de EU en Kazachstan tijdens de 

onderhandelingen voor een versterkte PSO 

overeenstemming moeten bereiken over 

mensenrechten en democratie; 

Or. en 
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Amendement  2 

Liisa Jaakonsaari 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 – letter p 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(p) een beroep te doen op Kazachstan, als 

lid van de Commissie van Venetië, om 

blijk te geven van zijn engagement ten 

aanzien van de normen van de Raad van 

Europa door samen te werken met de 

Commissie van Venetië op het gebied van 

specifieke wetsontwerpen en onlangs 

aangenomen wetten; 

(p) een beroep te doen op Kazachstan, als 

lid van de Commissie van Venetië, om 

blijk te geven van zijn engagement ten 

aanzien van de normen van de Raad van 

Europa door samen te werken met de 

Commissie van Venetië, onder meer door 

specifieke wetsontwerpen en onlangs 

aangenomen wetten voor commentaar 

voor te leggen aan de Commissie van 

Venetië en door de aanbevelingen van de 

Commissie uit te voeren; 

Or. en 
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Amendement  3 

Liisa Jaakonsaari 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 – letter av bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (av bis) kennis te nemen van de 

aanbeveling van het Parlement dat 

wanneer een partnerland waarmee een 

internationale overeenkomst, zoals een 

partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst, is gesloten 

de mensenrechten op ernstige wijze 

schendt, de EU krachtiger kan optreden 

bij het overwegen van passende sancties 

zoals vastgelegd in de 

mensenrechtenclausules van de 

overeenkomst, met inbegrip van een 

eventuele tijdelijke opschorting van de 

overeenkomst; 

Or. en 

 

 


