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Alteração  1 

Liisa Jaakonsaari 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que o Cazaquistão foi 

admitido na Comissão de Veneza do 

Conselho da Europa; considerando que, 

durante as negociações de um APC 

reforçado, foi encontrada uma linguagem 

comum sobre direitos humanos e 

democracia; 

E. Considerando que o Cazaquistão foi 

admitido na Comissão de Veneza do 

Conselho da Europa; considerando que, 

durante as negociações de um APC 

reforçado, a UE e o Cazaquistão precisam 

de encontrar uma linguagem comum sobre 

direitos humanos e democracia; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/2 

Alteração  2 

Liisa Jaakonsaari 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 – alínea p) 

 

Proposta de resolução Alteração 

(p) Exortem o Cazaquistão, na sua 

qualidade de membro da Comissão de 

Veneza, a dar provas da sua adesão às 

normas do Conselho da Europa, 

cooperando com a Comissão de Veneza no 

que diz respeito a projetos de lei 

específicos e legislação recentemente 

adotada; 

(p) Exortem o Cazaquistão, na sua 

qualidade de membro da Comissão de 

Veneza, a dar provas da sua adesão às 

normas do Conselho da Europa, 

cooperando com a Comissão de Veneza, 

inclusive através da apresentação à 

Comissão de Veneza de projetos de lei 

específicos e legislação recentemente 

adotada, para observações, e da aplicação 

das recomendações da Comissão; 

Or. en 
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Alteração  3 

Liisa Jaakonsaari 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 – alínea a-V-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (a-V-A) Tomem nota da recomendação do 

Parlamento no sentido de que, sempre que 

seja cometida uma violação grave dos 

direitos humanos por parte de um país 

parceiro com o qual tenha sido celebrado 

um acordo internacional, como um 

acordo de parceria e cooperação, a UE 

poderá adotar medidas mais drásticas na 

aplicação das devidas sanções, tal como 

estipulado nas cláusulas do acordo 

relativas aos direitos humanos, incluindo 

a eventual suspensão temporária do 

mesmo; 

Or. en 

 

 


