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14.11.2012 A7-0355/4 

Módosítás  4 
Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 a bevezetı hivatkozás (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel „Az emberi jogok helyzete a 

világban” címő éves jelentésre és az 

Európai Unió erre a témára vonatkozó 

politikájára, ideértve az EU stratégiai 

emberi jogi politikájának vonatkozásait, 

és különösen annak (26) bekezdésére; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2012 A7-0355/5 

Módosítás  5 
Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
D preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel az Európai Parlamentnek – 

politikai ellenırzı feladatának teljesítése 

érdekében – minden olyan információt a 

rendelkezésére kell bocsátani, amely 

szükséges a kazahsztáni fejlemények és a 

partnerségi és együttmőködési 

megállapodás európai parlamenti ajánlások 

és állásfoglalások szerinti végrehajtásának 

nyomon követéséhez, 

D. mivel az Európai Parlamentnek – 

politikai ellenırzı feladatának teljesítése 

érdekében – minden olyan információt a 

rendelkezésére kell bocsátani, amely 

szükséges a kazahsztáni fejlemények és a 

partnerségi és együttmőködési 

megállapodás európai parlamenti ajánlások 

és állásfoglalások szerinti végrehajtásának 

nyomon követéséhez; mivel ugyanezen 

okokból a politikai ellenırzési jogukat 

gyakorolni kívánó parlamenti képviselık 

részére lehetıvé kell tenni a Kazahsztánba 

való szabad belépést; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2012 A7-0355/6 

Módosítás  6 
Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
E preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

E. mivel Kazahsztánt az Európa Tanács 

velencei bizottságának tagjává 

választották; mivel a megerısített 

partnerségi és együttmőködési 

megállapodásról folytatott tárgyalás során 

sikerült közös nyelvet találni az emberi 

jogok és a demokrácia tekintetében; 

E. mivel Kazahsztánt az Európa Tanács 

velencei bizottságának tagjává 

választották; mivel azonban a tavalyi évet 

az alapvetı jogokat – ideértve a 

munkavállalók jogait és a demokratikus 

jogokat – és szabadságokat érintı helyzet 

lényegi romlása bélyegezte meg; mivel a 

megerısített partnerségi és együttmőködési 

megállapodásról folytatott tárgyalás során 

ezért közös és érthetı nyelvet kell találni 

az emberi jogok és a demokrácia 

tekintetében; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2012 A7-0355/7 

Módosítás  7 
Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
H a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ha. mivel az ellenzéki pártok, a független 

szakszervezetek és a civil társadalmi 

szervezetek bejegyzése elé állított, politikai 

indíttatású akadályok továbbra is komoly 

aggodalomra adnak okot, mivel azokat 

egyre növekvı számban használják 

ellenzéki csoportok szervezıdési jogának 

korlátozására; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2012 A7-0355/8 

Módosítás  8 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
L preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

L. mivel az állampolgársági szolidaritásra 

irányuló nemzetközi megfigyelési misszió 

elızetes jelentésében arra a megállapításra 

jutott, hogy a Zsanaozen kerületi 

tárgyalások nem felelnek meg az igazságos 

tárgyalási normáknak, a 2011. decemberi 

eseményekkel kapcsolatos nyomozást 

pedig a teljesség és a függetlenség hiánya 

jellemezte; mivel a gyanúsítottak és néhány 

tanú jogsértés áldozata volt a tárgyalás 

elıtti szakaszban, ideértve a kínzás 

állítólagos alkalmazását, az ügyvédhez 

való hozzáférés megtagadását, a 

megfélelemlítést, valamint hamis 

bizonyítékok elıállítását; mivel a vádlottak 

pert megelızıen történt bántalmazására és 

kínzására vonatkozó vallomásokat nem 

vizsgálták ki teljes körően, függetlenül és 

körültekintıen az elkövetık felelısségre 

vonását lehetıvé tevı módon; 

L. mivel az állampolgársági szolidaritásra 

irányuló nemzetközi megfigyelési misszió 

elızetes jelentésében arra a megállapításra 

jutott, hogy a Zsanaozen kerületi 

tárgyalások nem felelnek meg az igazságos 

tárgyalási normáknak, a 2011. decemberi 

eseményekkel kapcsolatos nyomozást 

pedig a teljesség és a függetlenség hiánya 

jellemezte; mivel a gyanúsítottak és néhány 

tanú jogsértés áldozata volt a tárgyalás 

elıtti szakaszban, ideértve a kínzás 

állítólagos alkalmazását, az ügyvédhez 

való hozzáférés megtagadását, a 

megfélelemlítést, valamint hamis 

bizonyítékok elıállítását; mivel a vádlottak 

pert megelızıen történt bántalmazására és 

kínzására vonatkozó vallomásokat nem 

vizsgálták ki teljes körően, függetlenül és 

körültekintıen az elkövetık felelısségre 

vonását lehetıvé tevı módon; mivel 2012. 

október 7-én megölték Alekszandr 

Bozsenkót, a zsanaozeni tragikus 

események egyik szemtanúját; mivel a 37 

olajipari munkás pere során Bozsenko 

azzal vádolta a hatóságokat, hogy kínzást 

alkalmaztak annak érdekében, hogy a 

vádlottak hamis tanúvallomást tegyenek;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2012 A7-0355/9 

Módosítás  9 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
L a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  La. mivel 2012. június 4-én 37 olajipari 

dolgozóból 13 kapott 3 és 7 év közötti 

börtönbüntetést a zsanaozeni 

eseményekben betöltött állítólagos 

szerepükért, miközben videofelvételek 

bizonyítják, hogy a 2011. december 16-i 

tüntetés résztvevıi nem alkalmaztak 

erıszakot a rendırség ellen; mivel a 

tüntetıkre való lövéssel gyanúsított 

rendırök – akik legalább 17 embert 

megöltek – 5 és 7 év közötti 

börtönbüntetést kaptak; mivel ezek az 

ítéletek súlyosan aránytalannak 

tekintendıek; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2012 A7-0355/10 

Módosítás  10 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
M a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ma. mivel Vadim Kuramsint – a közismert 

emberi jogi jogvédıt, akit a zsanaozeni 

tragédia és az azt követıen megerısödı 

elnyomás következtében letartóztattak –, a 

tarazi bíróság 2012. augusztus 28-án egy 

kivételével valamennyi vád alól 

felmentette; mivel a zsambuli régió 

fellebbviteli bírósága érvénytelenítette ezt 

a bírósági ítéletet; mivel Vadim Kuramsint 

2012. október 31-én ismét letartóztatták és 

tiltakozásul felvágta az ereit; mivel Vadim 

Kuramsin akár 14 év szigorított 

börtönbüntetést is kaphat; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2012 A7-0355/11 

Módosítás  11 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
M b preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Mb. mivel Jeszenbek Zsaporovics 

Uktesbajev, a Zsanartu független 

szakszervezet elnöke – aki ideiglenesen 

Kazahsztánon kívül élt amiatt, hogy a 

büntetı törvénykönyv 3. részének 327. 

cikke (Hatáskör túllépése) és a 164. cikk 

(Társadalmi ellentétek szítása) értelmében 

hamis vádak alapján történı letartóztatás 

és börtönbüntetés fenyegette –, most 

visszatért Kazahsztánba, de 

letartóztatásának kockázata továbbra is 

fennáll; mivel Bolat Atabajev, a közismert 

színházigazgató és a Goethe érdemérem 

nyertese is hasonló fenyegetéseknek van 

kitéve; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2012 A7-0355/12 

Módosítás  12 
Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés – a a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  aa) biztosítsák, hogy a tárgyalások 

átláthatóak legyenek, és hogy a 

szakszervezetek, illetve mind a kazah, 

mind az európai uniós civil társadalmi 

szervezetek teljes körően részt vehessenek 

azokban; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2012 A7-0355/13 

Módosítás  13 
Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés – i a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  ia) vessék fel a lehetı leghatározottabban 

a kazah hatóságoknak a Parlament 

aggályait az emberi jogok helyzetének 

2011 decembere óta tartó markáns 

romlása kapcsán; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2012 A7-0355/14 

Módosítás  14 
Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés – i b pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  ib) támogassák a Parlament felszólítását a 

2011. decemberi események független és 

hitelt érdemlı kivizsgálására, a 

nemzetközi közösség bevonásával; e 

tekintetben hívják fel a kazah hatóságokat 

arra, hogy tegyék lehetıvé a kazah civil 

társadalmi szervezetek és szakszervezetek 

által meghívott európai parlamenti 

képviselık és egyéb személyek 

akadálytalan bejutását az országba; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2012 A7-0355/15 

Módosítás  15 
Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés – k pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

k) hangsúlyozzák, hogy az új partnerségi és 

együttmőködési megállapodásról folytatott 

tárgyalás elırehaladását össze kell 

hangolni a politikai reform 

elırehaladásával; ösztönözzék 

Kazahsztánt, hogy továbbra is tartsa fenn 

elkötelezettségét a további reformok 

mellett annak érdekében, hogy 

kiépülhessen a nyílt és demokratikus 

társadalom, amely magában fogalja a 

független civil társadalmat, az ellenzéket, 

valamint az alapvetı jogok és a 

jogállamiság tiszteletben tartását; 

nyújtsanak megfelelı támogatást az EU 

részérıl a reformok végrehajtására; 

k) hangsúlyozzák, hogy az új partnerségi és 

együttmőködési megállapodásról folytatott 

tárgyalás elırehaladását össze kell 

hangolni a politikai reform 

elırehaladásával; ösztönözzék 

Kazahsztánt, hogy továbbra is tartsa fenn 

elkötelezettségét a további reformok 

mellett annak érdekében, hogy 

kiépülhessen a nyílt és demokratikus 

társadalom, amely magában fogalja a 

független civil társadalmat, az ellenzéket, 

valamint az alapvetı jogok és a 

jogállamiság tiszteletben tartását; 

nyújtsanak megfelelı támogatást az EU 

részérıl a reformok végrehajtására; tegyék 

világossá az EU jogát a tárgyalások 

felfüggesztésére, amennyiben nem 

történik mélyreható és bizonyított javulás 

az emberi jogok helyzete terén; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2012 A7-0355/16 

Módosítás  16 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés – n a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  na) fejezzék ki mély aggodalmukat Vadim 

Kuramsin újbóli letartóztatása miatt, és 

szólítsanak fel a 2012. augusztus 28-i 

bírósági ítélet betartására; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2012 A7-0355/17 

Módosítás  17 
Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés – t pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

t) szólítsák fel a kazah hatóságokat a kazah 

büntetı törvénykönyv társadalmi ellentétek 

szításáról szóló 164. cikkének 

módosítására annak érdekében, hogy a 

nemzetközi emberi jogi törvényekkel 

összhangba hozzák; 

t) szólítsák fel a kazah hatóságokat a kazah 

büntetı törvénykönyv társadalmi ellentétek 

szításáról szóló 164. cikkének 

visszavonására annak érdekében, hogy a 

nemzetközi emberi jogi törvényekkel 

összhangba hozzák Kazahsztánt; 

Or. en 



 

AM\919340HU.doc  PE493.687v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2012 A7-0355/18 

Módosítás  18 
Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés – u pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

u) ragaszkodjanak hozzá, hogy Kazahsztán 

vegye újra fontolóra a közigazgatási 

törvénykönyv korlátozó módosításait és a 

vallásokról szóló legutóbbi törvényét, 

valamint vessen véget a kisebbségben lévı 

vallási csoportokat érintı önkényes 

rajtaütéseknek, kihallgatásoknak, 

fenyegetéseknek, bírságoknak; 

u) ragaszkodjanak hozzá, hogy Kazahsztán 

vegye újra fontolóra a közigazgatási és 

munka-törvénykönyv korlátozó 

módosításait és a vallásokról szóló 

legutóbbi törvényét, valamint vessen véget 

a kisebbségben lévı vallási csoportokat 

érintı önkényes rajtaütéseknek, 

kihallgatásoknak, fenyegetéseknek, 

bírságoknak; 

Or. en 
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Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés – as a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  asa) tekintsék kiemelt jelentıségőnek azt, 

hogy az európai uniós székhelyő 

vállalatok tartsák tiszteletben a 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 

szakszervezeti jogokra vonatkozó 

elıírásait, valamint a környezeti, 

egészségügyi és biztonsági elıírásokat, 

amikor Kazahsztánban – különösen a 

gazdaság nyersanyag-kitermelı 

ágazatában –, folytatnak tevékenységet; 

Or. en 

 

 


