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Predlog spremembe  1 

Liisa Jaakonsaari 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 

2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker je bil Kazahstan sprejet v Beneško 

komisijo Sveta Evrope; ker so med 

pogajanji za okrepljen sporazum o 

partnerstvu in sodelovanju našli skupni 

jezik na področju človekovih pravic in 

demokracije; 

E. ker je bil Kazahstan sprejet v Beneško 

komisijo Sveta Evrope; ker morata med 

pogajanji za okrepljen sporazum o 

partnerstvu in sodelovanju EU in 

Kazahstan najti skupni jezik na področju 

človekovih pravic in demokracije; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Liisa Jaakonsaari 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 

2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 p 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2(p) pozovejo Kazahstan kot članico 

Beneške komisije, naj s sodelovanjem z 

Beneško komisijo glede določenih 

osnutkov zakonov in nedavno sprejete 

zakonodaje pokaže, da izpolnjuje standarde 

Sveta Evrope; 

2(p) pozovejo Kazahstan kot članico 

Beneške komisije, naj s sodelovanjem z 

Beneško komisijo, tudi s predložitvijo 

določenih osnutkov zakonov in nedavno 

sprejete zakonodaje glede pripomb 

Beneški komisiji in izvajanja priporočil 

Komisije, pokaže, da izpolnjuje standarde 

Sveta Evrope; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Liisa Jaakonsaari 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 

2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 – točka av a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (ava) naj se seznanijo s priporočilom 

Parlamenta o tem, da bi lahko EU vsakič, 

ko partnerska država, s katero je bil 

sklenjen mednarodni sporazum, kot je 

sporazum o partnerstvu in sodelovanju, 

hudo krši človekove pravice, pogumneje 

ukrepala in izvedla ustrezne sankcije, kot 

je določeno v klavzulah o človekovih 

pravicah v sporazumu, vključno z 

morebitno začasno prekinitvijo izvajanja 

sporazuma; 

Or. en 

 

 


