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14.11.2012 A7-0355/4 

Τροπολογία  4 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα στον κόσµο 
και την πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επί του θέµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων 
για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ στον 
τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων της 
ΕΕ, και ιδίως την παράγραφο 26, 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/5 

Τροπολογία  5 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ∆ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, προκειµένου να είναι σε 

θέση να εκπληρώνει τα καθήκοντά του σε 

σχέση µε τον πολιτικό έλεγχο, πρέπει να 

διαθέτει πλήρεις πληροφορίες ώστε να 

παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις 

εξελίξεις στο Καζακστάν και την 

εφαρµογή της ΣΕΣΣ, σύµφωνα µε τις 

συστάσεις και τα ψηφίσµατά του· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, προκειµένου να είναι σε 

θέση να εκπληρώνει τα καθήκοντά του σε 

σχέση µε τον πολιτικό έλεγχο, πρέπει να 

διαθέτει πλήρεις πληροφορίες ώστε να 

παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις 

εξελίξεις στο Καζακστάν και την 

εφαρµογή της ΣΕΣΣ, σύµφωνα µε τις 

συστάσεις και τα ψηφίσµατά του· ότι, για 
τους ίδιους λόγους, πρέπει να επιτραπεί 
στους βουλευτές που επιθυµούν να 
ασκήσουν το δικαίωµά τους του 
πολιτικού ελέγχου να ταξιδεύσουν 
ελεύθερα  στο Καζακστάν· 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/6 

Τροπολογία  6 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Καζακστάν 

έχει γίνει αποδεκτό στην Επιτροπή της 

Βενετίας του Συµβουλίου της Ευρώπης· 
ότι κατά τη διάρκεια των 

διαπραγµατεύσεων για µια ενισχυµένη 

ΣΕΣΣ κατέστη δυνατό να βρεθεί µια κοινή 
γλώσσα σχετικά µε τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα και τη δηµοκρατία· 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Καζακστάν 

έχει γίνει αποδεκτό στην Επιτροπή της 

Βενετίας του Συµβουλίου της Ευρώπης· 
ότι, ωστόσο, το παρελθόν έτος 
χαρακτηρίστηκε από την αισθητή 
επιδείνωση της κατάστασης των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργασιακών 
και δηµοκρατικών δικαιωµάτων και 
ελευθεριών· ότι ως εκ τούτου κατά τη 
διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για µια 

ενισχυµένη ΣΕΣΣ είναι ανάγκη να βρεθεί 
µια κοινή και εύλογη γλώσσα σχετικά µε 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη 

δηµοκρατία· 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/7 

Τροπολογία  7 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Ha. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικά 
υπαγορευόµενοι φραγµοί στην σύσταση 
και λειτουργία κοµµάτων της 
αντιπολίτευσης, ανεξάρτητων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
παραµένουν θεµελιώδες θέµα που 
προκαλεί ανησυχίες, στο βαθµό που 
χρησιµοποιούνται ολονέν και περισσότερο 
για να περιορίσουν τα δικαιώµατα των 
αντιπολιτευόµενων οµάδων να 
οργανωθούν· 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/8 

Τροπολογία  8 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IB 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ∆ιεθνής 

Αποστολή Παρακολούθησης της 

Αλληλεγγύης των Πολιτών καταλήγει στην 

προκαταρκτική έκθεσή της ότι οι δίκες στο 

Ζαναοζέν δεν µπορούν να θεωρηθούν 

συµβατές µε τα πρότυπα δίκαιης δίκης και 

ότι η έρευνα για τα γεγονότα του 

∆εκεµβρίου 2011 δεν ήταν ούτε πλήρης 

ούτε ανεξάρτητη· λαµβάνοντας υπόψη ότι 

οι κατηγορούµενοι και ορισµένοι µάρτυρες 

υπέστησαν παραβιάσεις των δικαιωµάτων 

τους κατά το προδικαστικό στάδιο, 

συµπεριλαµβανοµένης της 

καταγγελλόµενης χρήσης βίας, άρνησης 

πρόσβασης σε συνήγορο, εκφοβισµού και 

κατασκευής πειστηρίων· λαµβάνοντας 

υπόψη ότι η µαρτυρία των 

κατηγορουµένων κατά τη διάρκεια των 

δικών σε σχέση µε κακή µεταχείριση και 

βασανιστήρια που υπέστησαν κατά την 

προδικαστική κράτηση δεν διερευνήθηκαν 

πλήρως, ανεξάρτητα και διεξοδικά, κατά 

τρόπο που να οδηγήσει σε καταλογισµό 

ευθυνών στους δράστες· 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ∆ιεθνής 

Αποστολή Παρακολούθησης της 

Αλληλεγγύης των Πολιτών καταλήγει στην 

προκαταρκτική έκθεσή της ότι οι δίκες στο 

Ζαναοζέν δεν µπορούν να θεωρηθούν 

συµβατές µε τα πρότυπα δίκαιης δίκης και 

ότι η έρευνα για τα γεγονότα του 

∆εκεµβρίου 2011 δεν ήταν ούτε πλήρης 

ούτε ανεξάρτητη· λαµβάνοντας υπόψη ότι 

οι κατηγορούµενοι και ορισµένοι µάρτυρες 

υπέστησαν παραβιάσεις των δικαιωµάτων 

τους κατά το προδικαστικό στάδιο, 

συµπεριλαµβανοµένης της 

καταγγελλόµενης χρήσης βίας, άρνησης 

πρόσβασης σε συνήγορο, εκφοβισµού και 

κατασκευής πειστηρίων· λαµβάνοντας 

υπόψη ότι η µαρτυρία των 

κατηγορουµένων κατά τη διάρκεια των 

δικών σε σχέση µε κακή µεταχείριση και 

βασανιστήρια που υπέστησαν κατά την 

προδικαστική κράτηση δεν διερευνήθηκαν 

πλήρως, ανεξάρτητα και διεξοδικά, κατά 

τρόπο που να οδηγήσει σε καταλογισµό 

ευθυνών στους δράστες· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι στις 7 Οκτωβρίου 2012, 
σκοτώθηκε ο Aleksandr Bozhenko, 
µάρτυρας στα τραγικά γεγονότα της 
Ζαναοζέν·  ότι κατά τη διάρκεια της 
δίκης των 37 εργατών πετρελαίου είχε 
κατηγορήσει τις αρχές για τη χρήση 
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βασανιστηρίων προκειµένου να 
αποσπάσουν ψευδείς µαρτυρίες από τους 
εναγόµενους·    

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/9 

Τροπολογία  9 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  ΙΒα. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 4 
Ιουνίου 2012, 13 από 37 
κατηγορούµενους εργάτες της 
πετρελαϊκής βιοµηχανίας 
καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης για 
την υπαιτιότητα που τους αναγνωρίστηκε 
για τα γεγονότα της Ζαναοζέν, παρά το 
γεγονός ότι µαγνητοσκοπηµένα πειστήρια 
δείχνουν ότι οι συµµετέχοντες στη 
διαδήλωση της 16ης ∆εκεµβρίου 2011 
δεν χρησιµοποίησαν βία εναντίον των 
αστυνοµικών δυνάµεων·  ότι αστυνοµικοί 
κατηγορούµενοι για πυροβολισµούς κατά 
των διαδηλωτών, από τους οποίους 
βρήκαν το θάνατο τουλάχιστον 17 
άνθρωποι, τιµωρήθηκαν σε ποινές 
φυλάκισης µεταξύ 5 και 7 ετών·  
εκτιµώντας ότι οι αποφάσεις αυτές είναι 
κατάφωρα δυσανάλογες· 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/10 

Τροπολογία  10 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  ΙΓα. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο Βαντίµ 
Κουραµσίν, γνωστός υπερασπιστής των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων ο οποίος 
συνελήφθη µετά την τραγωδία της 
Ζαναοζέν και την αυξηµένη καταστολή 
που ακολούθησε, απηλλάγη από όλες 
πλην µιας ήσσονος σηµασίας κατηγορία 
από το ορκωτό δικαστήριο στην Ταράζ 
στις 28 Αυγούστου 2012·  ότι το Εφετείο 
της περιφέρειας Ζαµπούλ αποφάσισε την 
ακύρωση της απόφασης του δικαστηρίου· 
ότι ο Βαντίµ Κουραµσίν συνελήφθη εκ 
νέου στις 31 Οκτωβρίου 2012 και 
τραυµάτισε τους καρπούς των χεριών του 
εις ένδειξη διαµαρτυρίας· ότι ο Βαντίµ 
Κουραµσίν αντιµετωπίζει φυλάκιση έως 
14 ετών σε φυλακή υψηλής ασφαλείας· 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/11 

Τροπολογία  11 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  ΙΓβ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο Γεσένµπεκ 
Ζαπάροβιτς Ουκτεσµπάγεφ, πρόεδρος 
της ανεξάρτητης συνδικαλιστικής 
οργάνωσης Ζαναρτού, ο οποίος ζούσε 
προσωρινά εκτός Καζακστάν λόγω της 
απειλής σύλληψης και φυλάκισης µε 
ψευδή στοιχεία δυνάµει του Άρθρου 327, 
µέρος 3 του Ποινικού κώδικα 
(«Υπέρβαση αρµοδιότητας») και του 
Άρθρου 164 του Ποινικού Κώδικα  
(«∆ιέγερση σε κοινωνική διχόνοια»), έχει 
τώρα επιστρέψει στο Καζακστάν αλλά 
εξακολουθεί να τελεί υπό την απειλή 
σύλληψης· ότι ο Μπολάτ Αταµπάγεφ, ο 
γνωστός σκηνοθέτης θεάτρου και 
κάτοχος του βραβείου Γκαίτε 
αντιµετωπίζει παρόµοιες απειλές·  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/12 

Τροπολογία  12 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  (a a) να διασφαλιστεί η διαφάνεια των 
διαπραγµατεύσεων και να δοθεί η 
δυνατότητα για πλήρη συµµετοχή σε 
αυτές συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
τόσο από το Καζακστάν όσο και από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/13 

Τροπολογία  13 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 – στοιχείο θ α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  (θ α) να αναφερθούν στις αρχές του 
Καζακστάν µε τον πλέον κατηγορηµατικό 
τρόπο οι ανησυχίες του Κοινοβουλίου 
σχετικά µε την αξιοσηµείωτη επιδείνωση 
της κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων από το ∆εκέµβριο του 2011· 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/14 

Τροπολογία  14 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 – στοιχείο θ β (new) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  (θ β) να  υποστηριχθεί η έκκληση του 
Κοινοβουλίου για µια ανεξάρτητη και 
αξιόπιστη έρευνα για τα γεγονότα του 
∆εκεµβρίου 2011, µε διεθνή συµµετοχή· 
καλεί, εν προκειµένω, τις αρχές του 
Καζακστάν να επιτρέψουν την 
απρόσκοπτη πρόσβαση στην χώρα σε 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κα σε άλλους που έχουν προσκληθεί από 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και συνδικαλιστικές οργανώσεις του 
Καζακστάν· 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/15 

Τροπολογία  15 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 – στοιχείο ια 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

(ια) να τονιστεί ότι η πρόοδος στις 

διαπραγµατεύσεις για τη νέα ΣΕΣΣ πρέπει 

να συνδέεται µε την πρόοδο των πολιτικών 

µεταρρυθµίσεων· παροτρύνει το 

Καζακστάν να τηρήσει τη δεδηλωµένη 

δέσµευσή του για νέες µεταρρυθµίσεις µε 

σκοπό τη δηµιουργία µίας ανοικτής και 

δηµοκρατικής κοινωνίας 

συµπεριλαµβανοµένης µίας ανεξάρτητης 

κοινωνίας των πολιτών και 

αντιπολίτευσης, στο πλαίσιο της οποίας θα 

είναι σεβαστά τα θεµελιώδη δικαιώµατα 

και το κράτος δικαίου· πρέπει να διατεθεί η 

κατάλληλη βοήθεια από την πλευρά της 

ΕΕ για την εφαρµογή των 

µεταρρυθµίσεων· 

(ια) να τονιστεί ότι η πρόοδος στις 

διαπραγµατεύσεις για τη νέα ΣΕΣΣ πρέπει 

να συνδέεται µε την πρόοδο των πολιτικών 

µεταρρυθµίσεων· παροτρύνει το 

Καζακστάν να τηρήσει τη δεδηλωµένη 

δέσµευσή του για νέες µεταρρυθµίσεις µε 

σκοπό τη δηµιουργία µίας ανοικτής και 

δηµοκρατικής κοινωνίας 

συµπεριλαµβανοµένης µίας ανεξάρτητης 

κοινωνίας των πολιτών και 

αντιπολίτευσης, στο πλαίσιο της οποίας θα 

είναι σεβαστά τα θεµελιώδη δικαιώµατα 

και το κράτος δικαίου· πρέπει να διατεθεί η 

κατάλληλη βοήθεια από την πλευρά της 

ΕΕ για την εφαρµογή των 

µεταρρυθµίσεων· καθιστά σαφές το 
δικαίωµα της ΕΕ να αναστείλει τις 
διαπραγµατεύσεις εκτός αν υπάρξει 
αισθητή και αποδεδειγµένη βελτίωση της 
κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων· 

Or. en 
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Τροπολογία  16 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  (ιδ α) να εκφρασθεί βαθιά ανησυχία για 
την εκ νέου σύλληψη του Βαντίµ 
Κουραµσίν και να ζητηθεί η τήρηση της 
απόφασης του ορκωτού δικαστηρίου της 
28ης Αυγούστου·    

Or. en 
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Τροπολογία  17 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 – στοιχείο κ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

(κ) να κληθούν επιµόνως οι αρχές του 

Καζακστάν να τροποποιήσουν το άρθρο 
164 του Ποινικού Κώδικα του Καζακστάν 
"υποκίνηση κοινωνικής έριδος" για να το 
ευθυγραµµίσουν µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων· 

(κ) να κληθούν επιµόνως οι αρχές του 

Καζακστάν να ακυρώσουν το άρθρο 164 
του Ποινικού Κώδικα του Καζακστάν 
«∆ιέγερση σε κοινωνική διχόνοια» για να 
ευθυγραµµίσουν το Καζακστάν µε το 
∆ιεθνές ∆ίκαιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων· 

Or. en 
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Τροπολογία  18 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 – στοιχείο κ α 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

(κ α) να κληθεί το Καζακστάν να 

επανεξετάσει περιοριστικές τροποποιήσεις 

στον διοικητικό κώδικα και τον πρόσφατο 

νόµο του περί θρησκειών, και να 

τερµατίσει τις αυθαίρετες επιδροµές, 

ανακρίσεις, απειλές και πρόστιµα εναντίον 

µειονοτικών θρησκευτικών οµάδων· 

(κ α) να κληθεί το Καζακστάν να 

επανεξετάσει περιοριστικές τροποποιήσεις 

στον διοικητικό και εργατικό κώδικα και 

τον πρόσφατο νόµο του περί θρησκειών, 

και να τερµατίσει τις αυθαίρετες 

επιδροµές, ανακρίσεις, απειλές και 

πρόστιµα εναντίον µειονοτικών 

θρησκευτικών οµάδων· 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/19 

Τροπολογία  19 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 – στοιχείο µε α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  (µε α) θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά 
σηµαντικό οι εταιρείες που εδρεύουν στην 
Ευρώπη να σέβονται τα πρότυπα του 
∆ΟΕ σχετικά µε τα συνδικαλιστικά 
δικαιώµατα, καθώς και τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα 
υγείας και ασφάλειας, όταν 
δραστηριοποιούνται στο Καζακστάν και 
ιδίως στον εξορυκτικό τοµέα της 
οικονοµίας· 

Or. en 

 

 


