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Amendamentul 1 

Liisa Jaakonsaari 

în numele Grupului S&D 
 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 
Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 

2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât Kazahstanul a fost admis la 

Comisia de la Veneția a Consiliului 
Europei; întrucât pe perioada negocierilor 
pentru un ACP extins a fost găsit un limbaj 
comun cu privire la drepturile omului și 
democrație; 

E. întrucât Kazahstanul a fost admis la 

Comisia de la Veneția a Consiliului 
Europei; întrucât pe perioada negocierilor 
pentru un ACP extins UE și Kazahstanul 
trebuie să găsească un limbaj comun cu 
privire la drepturile omului și democrație 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/2 

Amendamentul 2 

Liisa Jaakonsaari 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 – litera p 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2(p) să solicite Kazahstanului, ca membru 
al Comisiei de la Veneția, să-și 
demonstreze angajamentul față de 

standardele Consiliului Europei prin 
cooperarea cu Comisia de la Veneția cu 
privire la proiectele de lege specifice și la 
legile adoptate recent ; 

2(p) să solicite Kazahstanului, ca membru 
al Comisiei de la Veneția, să-și 
demonstreze angajamentul față de 

standardele Consiliului Europei prin 
cooperarea cu Comisia de la Veneția, 
inclusiv prin transmiterea către aceasta a 
proiectelor de lege specifice și a legilor 
adoptate recent, pentru ca Comisia de la 
Veneția să formuleze observații, și prin 
punerea în aplicare a recomandărilor 
sale; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/3 

Amendamentul 3 

Liisa Jaakonsaari 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 – litera ava (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (ava) să ia act de recomandarea 
Parlamentului ca, de fiecare dată când o 
țară parteneră cu care a fost încheiat un 
acord internațional, cum este un acord de 
parteneriat și cooperare, încalcă grav 
drepturile omului, UE să poată lua în 
considerare, cu mai multă fermitate, 
aplicarea sancțiunilor corespunzătoare 
prevăzute în clauzele privind drepturile 
omului din acordul respectiv, inclusiv o 
eventuală suspendare temporară a 
acordului; 

Or. en 

 

 


