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14. 11. 2012 A7-0355/4 

Pozměňovací návrh  4 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 
Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 
2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 11 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na usnesení o výroční zprávě 
o stavu lidských práv ve světě a politice 
Evropské unie v této oblasti, včetně 
dopadů na strategickou politiku EU 
týkající se lidských práv, a zejména 
s ohledem na bod 26 tohoto usnesení, 

Or. en 



 

AM\919340CS.doc  PE493.687v01-00 
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14. 11. 2012 A7-0355/5 

Pozměňovací návrh  5 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 
2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že k výkonu své 
funkce politické kontroly potřebuje mít 
Parlament k dispozici úplné informace, na 
jejichž základě by mohl pečlivě sledovat 
vývoj v Kazachstánu i to, zda je dohoda o 
partnerství a spolupráci prováděna 
v souladu s jeho doporučeními a 
usneseními; 

D. vzhledem k tomu, že k výkonu své 
funkce politické kontroly potřebuje mít 
Parlament k dispozici úplné informace, na 
jejichž základě by mohl pečlivě sledovat 
vývoj v Kazachstánu i to, zda je dohoda 
o partnerství a spolupráci prováděna 
v souladu s jeho doporučeními 
a usneseními; vzhledem k tomu, že 
poslanci Evropského parlamentu, kteří si 
přejí uplatnit své právo politické kontroly, 
by měli mít z tohoto důvodu povolení 
volně cestovat do Kazachstánu; 

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0355/6 

Pozměňovací návrh  6 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 
2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že Benátská komise 
přijala Kazachstán do Rady Evropy; 
vzhledem k tomu, že při jednáních o 
posílené dohodě o partnerství a spolupráci 
našly zúčastněné strany společnou řeč, 
pokud jde o lidská práva a demokracii; 

E. vzhledem k tomu, že Benátská komise 
přijala Kazachstán do Rady Evropy; avšak 
vzhledem k tomu, že v uplynulém roce 
došlo v této zemi k podstatnému zhoršení 
situace v oblasti základních práv a svobod, 
a to i práv pracujících a demokratických 
práv; vzhledem k tomu, že je proto 
nezbytné, aby zúčastněné strany našly při 
jednáních o posílené dohodě o partnerství 
a spolupráci společnou a smysluplnou řeč, 
pokud jde o lidská práva a demokracii; 

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0355/7 

Pozměňovací návrh  7 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 
2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha. vzhledem k tomu, že politicky 
motivované překážky, které brání 
opozičním stranám, nezávislým 
odborovým svazům a organizacím 
občanské společnosti v registraci, jsou 
stále velmi závažným předmětem obav, 
neboť tyto překážky jsou čím dál více 
používány k omezování práv opozičních 
skupin organizovat se; 

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0355/8 

Pozměňovací návrh  8 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 
2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

L. vzhledem k tomu, že mezinárodní 
monitorovací mise občanské solidarity ve 
své předběžné zprávě dospěla k závěru, že 
soudní řízení týkající se Žanaozenu nelze 
považovat za slučitelná s normami pro 
spravedlivá soudní řízení a že vyšetřování 
událostí z prosince 2011 nebylo ani úplné 
ani nezávislé; vzhledem k tomu, že práva 
obviněných a některých svědků byla ve 
fázi přípravného řízení porušena, a to i 
formou údajného mučení, zabraňování v 
kontaktu s právním zástupcem, 
zastrašování a vykonstruování důkazů; 
vzhledem k tomu, že výpovědi 
obžalovaných poskytnuté v průběhu 
soudního jednání a týkající se špatného 
zacházení a mučení ve vyšetřovací vazbě 
nebyly plně, nestranně a pečlivě 
přezkoumány tak, aby pachatelé mohli být 
pohnáni k odpovědnosti; 

L. vzhledem k tomu, že mezinárodní 
monitorovací mise občanské solidarity ve 
své předběžné zprávě dospěla k závěru, že 
soudní řízení týkající se Žanaozenu nelze 
považovat za slučitelná s normami pro 
spravedlivá soudní řízení a že vyšetřování 
událostí z prosince 2011 nebylo ani úplné 
ani nezávislé; vzhledem k tomu, že práva 
obviněných a některých svědků byla ve 
fázi přípravného řízení porušena, a to i 
formou údajného mučení, zabraňování v 
kontaktu s právním zástupcem, 
zastrašování a vykonstruování důkazů; 
vzhledem k tomu, že výpovědi 
obžalovaných poskytnuté v průběhu 
soudního jednání a týkající se špatného 
zacházení a mučení ve vyšetřovací vazbě 
nebyly plně, nestranně a pečlivě 
přezkoumány tak, aby pachatelé mohli být 
pohnáni k odpovědnosti; vzhledem k tomu, 
že svědek tragických událostí v Žanaozenu 
Alexandr Boženko byl dne 7. října 2012 
zabit; vzhledem k tomu, že při soudním 
řízení s 37 pracovníky ropného průmyslu 
obvinil státní orgány z týrání 
obžalovaných, aby od nich získaly falešná 
svědectví;  

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0355/9 

Pozměňovací návrh  9 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 
2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 La. vzhledem k tomu, že dne 4. června 
2012 bylo 13 ze 37 pracovníků ropného 
průmyslu odsouzeno k trestu odnětí 
svobody na 3 až 7 let za to, že údajně nesli 
odpovědnost za události v Žanaozenu, 
ačkoli videozáznamy ukazují, že účastníci 
demonstrace, která proběhla dne 
16. prosince 2011, nepoužili proti 
policejním složkám žádnou formu násilí; 
vzhledem k tomu, že příslušníci policie, 
kteří byli obviněni ze střelby 
na demonstrující a kteří zavraždili 
přinejmenším 17 osob, byli odsouzeni 
k trestu odnětí svobody na 5 až 7 let; 
vzhledem k tomu, že tyto rozsudky je 
nutné označit za naprosto neúměrné; 

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0355/10 

Pozměňovací návrh  10 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 
2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ma. vzhledem k tomu, že dobře známý 
ochránce lidských práv Vadim Kuramšin, 
který byl po tragédii v Žanaozenu 
a následné zvýšené represi zatčen, byl dne 
28. srpna 2012 až na jedno malé obvinění 
porotou u soudu v Tarazu zbaven 
veškerých obvinění; vzhledem k tomu, že 
odvolací soud v žambulské oblasti rozhodl 
rozhodnutí soudu zrušit; vzhledem 
k tomu, že Vadim Kuramšin byl dne 
31. října 2012 znovu zatčen a že si 
na protest pořezal žíly; vzhledem k tomu, 
že Vadim Kuramšin by mohl být odsouzen 
až ke 14 letům odnětí svobody s velmi 
přísným režimem; 

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0355/11 

Pozměňovací návrh  11 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 
2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 – písmeno a a  (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (aa) zajistily, aby jednání byla 
transparentní a aby odborovým svazům 
a organizacím občanské společnosti jak 
z Kazachstánu tak z Evropské unie bylo 
umožněno se jich účastnit; 

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0355/12 

Pozměňovací návrh  12 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 
2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (aa) zajistily, aby jednání byla 
transparentní a aby odborovým svazům 
a organizacím občanské společnosti jak 
z Kazachstánu tak z Evropské unie bylo 
umožněno se jich účastnit; 

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0355/13 

Pozměňovací návrh  13 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 
2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 – písm. i a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (ia) co nejdůrazněji upozornily kazašské 
orgány na skutečnost, že Parlament je 
znepokojen situací lidských práv, která se 
od prosince 2011 výrazně zhoršila; 

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0355/14 

Pozměňovací návrh  14 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 
2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 – písm. i b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (ib) podpořily postoj Parlamentu a vyzvaly 
k nezávislému a přesvědčivému vyšetření 
událostí z prosince 2011, na němž by se 
podíleli přestavitelé mezinárodního 
společenství; vyzvaly v tomto kontextu 
kazašské orgány, aby poslancům 
Evropského parlamentu a dalším osobám 
pozvaným kazašskými organizacemi 
občanské společnosti a odbory umožnily 
volný vstup do země; 

Or. en 



 

AM\919340CS.doc  PE493.687v01-00 
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14. 11. 2012 A7-0355/15 

Pozměňovací návrh  15 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 
2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 – písm. k 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

(k) zdůraznily, že pokrok v jednáních o 
nové dohodě o partnerství a spolupráci se 
musí odvíjet od pokroku politické reformy; 
naléhavě vyzvaly Kazachstán k tomu, aby 
dodržel svůj deklarovaný závazek 
uskutečnit další reformy s cílem vybudovat 
otevřenou a demokratickou společnost, v 
níž bude fungovat nezávislá občanská 
společnost i opozice, budou dodržována 
základní práva a právní stát; poskytly 
odpovídající pomoc ze strany EU při 
provádění reforem; 

(k) zdůraznily, že pokrok v jednáních o 
nové dohodě o partnerství a spolupráci se 
musí odvíjet od pokroku politické reformy; 
naléhavě vyzvaly Kazachstán k tomu, aby 
dodržel svůj deklarovaný závazek 
uskutečnit další reformy s cílem vybudovat 
otevřenou a demokratickou společnost, v 
níž bude fungovat nezávislá občanská 
společnost i opozice, budou dodržována 
základní práva a právní stát; poskytly 
odpovídající pomoc ze strany EU při 
provádění reforem; daly jasně najevo, že 
EU má právo jednání přerušit, pokud se 
situace v oblasti lidských práv podstatně 
a prokazatelně nezlepší; 

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0355/16 

Pozměňovací návrh  16 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 
2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 – písm. n a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (na) vyjádřily hluboké znepokojení nad 
opětovným zatčením Vadima Kuramšina 
a požadovaly, aby bylo respektováno 
rozhodnutí soudní poroty ze dne 28. srpna 
2012; 

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0355/17 

Pozměňovací návrh  17 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 
2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 – písm. t 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

(t) naléhavě vyzvaly kazašské orgány, aby 
upravily článek 164 kazašského trestního 
zákoníku týkající se „podněcování 
sociálního sváru“ a uvedly jej do souladu 
s mezinárodními právními předpisy 
v oblasti lidských práv; 

(t) naléhavě vyzvaly kazašské orgány, aby 
zrušily článek 164 kazašského trestního 
zákoníku týkající se „podněcování 
sociálního sváru“ a uvedly Kazachstán 
do souladu s mezinárodními právními 
předpisy v oblasti lidských práv; 

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0355/18 

Pozměňovací návrh  18 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 
2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 – písm. u 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

(u) trvaly na tom, aby Kazachstán 
přehodnotil restriktivní změny ve správním 
řádu a nedávno schválený zákon o 
náboženství a ukončil svévolné razie, 
výslechy, hrozby a pokuty namířené proti 
menšinovým náboženským skupinám; 

(u) trvaly na tom, aby Kazachstán 
přehodnotil restriktivní změny ve správním 
řádu a zákoníku práce a nedávno 
schválený zákon o náboženství a ukončil 
svévolné razie, výslechy, hrozby a pokuty 
namířené proti menšinovým náboženským 
skupinám; 

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0355/19 

Pozměňovací návrh  19 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 
2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 – písm.  a s a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (asa) považovaly za naprosto zásadní, aby 
podniky se sídlem v Evropě při svém 
působení v Kazachstánu, zejména podniky 
těžebního průmyslu, dodržovaly normy 
MOP týkající se práv spojených s odbory 
a normy v oblasti ochrany životního 
prostředí, zdraví a bezpečnosti práce; 

Or. en 

 
 


