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14.11.2012 A7-0355/4 

Amendement  4 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het jaarverslag over de 

mensenrechten in de wereld en het 

mensenrechtenbeleid van de Europese 

Unie, waaronder de implicaties voor het 

strategische mensenrechtenbeleid van de 

EU, in het bijzonder paragraaf 26, 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/5 

Amendement  5 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het Europees 

Parlement om politieke controle uit te 

kunnen oefenen volledige informatie nodig 

heeft om de ontwikkelingen in Kazachstan 

nauwlettend te kunnen volgen, evenals de 

uitvoering van de PSO overeenkomstig zijn 

aanbevelingen en resoluties; 

D. overwegende dat het Europees 

Parlement om politieke controle uit te 

kunnen oefenen volledige informatie nodig 

heeft om de ontwikkelingen in Kazachstan 

nauwlettend te kunnen volgen, evenals de 

uitvoering van de PSO overeenkomstig zijn 

aanbevelingen en resoluties; overwegende 

dat, om dezelfde redenen, 

parlementsleden die hun recht van 

politieke controle wensen uit te oefenen, 

vrij naar Kazachstan moeten kunnen 

reizen; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/6 

Amendement  6 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat Kazachstan is 

toegelaten tot de Commissie van Venetië 

van de Raad van Europa; overwegende dat 

tijdens de onderhandelingen voor een 

versterkte PSO overeenstemming is bereikt 

over mensenrechten en democratie; 

E. overwegende dat Kazachstan is 

toegelaten tot de Commissie van Venetië 

van de Raad van Europa; overwegende dat 

het afgelopen jaar evenwel werd 

gekenmerkt door een aanzienlijke 

verslechtering van de situatie van de 

fundamentele rechten, waaronder 

werknemers- en democratische rechten en 

vrijheden; overwegende dat tijdens de 

onderhandelingen voor een versterkte PSO 

bijgevolg duidelijk overeenstemming moet 

worden bereikt over mensenrechten en 

democratie; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/7 

Amendement  7 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H bis. overwegende dat de politiek 

gemotiveerde belemmeringen voor de 

registratie van oppositiepartijen, 

onafhankelijke vakbonden en organisaties 

van het maatschappelijk middenveld een 

wezenlijk punt van zorg blijven, aangezien 

deze steeds vaker worden gebruikt om de 

rechten van oppositiegroepen te beperken 

om zich te organiseren; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/8 

Amendement  8 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging L 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat de internationale 

waarnemingsmissie van Civic Solidarity in 

haar voorlopig rapport concludeert dat de 

processen van Zhanaozen niet voldoen aan 

de normen van een eerlijk proces en dat het 

onderzoek naar de gebeurtenissen van 

december 2011 niet volledig noch 

onafhankelijk was; overwegende dat de 

verdachten en een aantal getuigen 

slachtoffer waren van ernstige schendingen 

van hun rechten tijdens de fase vóór het 

proces, zoals het vermeende gebruik van 

foltering, ontzegging van het recht op een 

advocaat, intimidatie en vervalsing van 

bewijsmateriaal; overwegende dat de door 

de verdachten tijdens het proces afgelegde 

getuigenissen over slechte behandeling en 

foltering tijdens de voorlopige hechtenis 

niet aan een volledig, onafhankelijk en 

diepgaand onderzoek zijn onderworpen, op 

basis waarvan de daders aansprakelijk 

kunnen worden gesteld; 

L. overwegende dat de internationale 

waarnemingsmissie van Civic Solidarity in 

haar voorlopig rapport concludeert dat de 

processen van Zhanaozen niet voldoen aan 

de normen van een eerlijk proces en dat het 

onderzoek naar de gebeurtenissen van 

december 2011 niet volledig noch 

onafhankelijk was; overwegende dat de 

verdachten en een aantal getuigen 

slachtoffer waren van ernstige schendingen 

van hun rechten tijdens de fase vóór het 

proces, zoals het vermeende gebruik van 

foltering, ontzegging van het recht op een 

advocaat, intimidatie en vervalsing van 

bewijsmateriaal; overwegende dat de door 

de verdachten tijdens het proces afgelegde 

getuigenissen over slechte behandeling en 

foltering tijdens de voorlopige hechtenis 

niet aan een volledig, onafhankelijk en 

diepgaand onderzoek zijn onderworpen, op 

basis waarvan de daders aansprakelijk 

kunnen worden gesteld; overwegende dat 

Aleksandr Bozhenko, een getuige van de 

tragische gebeurtenissen in Zhanaozen, 

op 7 oktober 2012 om het leven werd 

gebracht; overwegende dat hij tijdens het 

proces tegen de 37 werknemers van de 

olie-industrie de autoriteiten ervan had 

beschuldigd dat zij beklaagden folteren 

om hen valse verklaringen te doen 
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afleggen;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/9 

Amendement  9 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging L bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 L bis. overwegende dat op 4 juni 2012, 13 

van de 37 werknemers in de olie-industrie 

werden veroordeeld tot gevangenisstraffen 

gaande van drie tot zeven jaar vanwege 

hun vermeende aansprakelijkheid voor de 

gebeurtenissen in Zhanaozen, terwijl op 

videomateriaal is te zien dat de 

deelnemers aan de demonstratie van 

16 december 2011 geen geweld tegen de 

politie hebben gebruikt; overwegende dat 

de politieagenten die zijn beschuldigd van 

het schieten op demonstranten, waardoor 

ten minste 17 mensen om het leven zijn 

gekomen, gevangenisstraffen gaande van 

vijf tot zeven jaar hebben gekregen; 

overwegende dat deze uitspraken als sterk 

disproportioneel moeten worden 

beschouwd; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/10 

Amendement  10 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 M bis. overwegende dat Vadim 

Kuramshin, een bekende 

mensenrechtenactivist die naar aanleiding 

van de tragedie van Zhanaozen en de 

daarop volgende toegenomen repressie 

werd gearresteerd, op 28 augustus 2012 

door de juryrechtbank van Taraz van alle 

aanklachten, behalve één lichte, werd 

vrijgesproken; overwegende dat het hof 

van beroep van de regio Zhambul besloot 

het vonnis van de eerste rechtbank nietig 

te verklaren; overwegende dat Vadim 

Kuramshin op 31 oktober 2012 opnieuw 

werd gearresteerd en uit protest probeerde 

zijn polsen door te snijden; overwegende 

dat Vadim Kuramshin nu kan worden 

veroordeeld tot 14 jaar opsluiting onder 

een "strikt regime"; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

14.11.2012 A7-0355/11 

Amendement  11 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging M ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 M ter. overwegende dat Yesenbek 

Zhaparovich Ukteshbayev, voorzitter van 

de onafhankelijke vakbond Zhanartu, die 

tijdelijk buiten Kazachstan woonde uit 

vrees te worden gearresteerd en tot een 

gevangenisstraf te worden veroordeeld op 

grond van valse aanklachten uit hoofde 

van artikel 327, deel 3, van het 

strafwetboek ("machtsmisbruik") en 

artikel 164 van het strafwetboek 

("aanzetten tot sociale verdeeldheid"), nu 

naar Kazachstan is teruggekeerd maar 

nog steeds het risico loopt te worden 

gearresteerd; overwegende dat Bolat 

Atabayev, de bekende theaterregisseur en 

winnaar van de Goethe-medaille, 

hetzelfde gevaar loopt; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/12 

Amendement  12 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 – letter a bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (a bis) ervoor te zorgen dat de 

onderhandelingen transparant zijn en dat 

vakbonden en organisaties van het 

maatschappelijk middenveld, zowel uit 

Kazachstan als uit de Europese Unie, er 

volledig kunnen aan deelnemen; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/13 

Amendement  13 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 – letter i bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (i bis) bij de Kazachse autoriteiten in de 

krachtigste bewoordingen de grote 

bezorgdheid van het Parlement te uiten 

over de vastgestelde verslechtering van de 

mensenrechtensituatie sinds december 

2011; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/14 

Amendement  14 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 – letter i ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (i ter) zich achter de oproep van het 

Parlement te scharen om een 

onafhankelijk en geloofwaardig 

onderzoek te verrichten naar de 

gebeurtenissen van december 2011, met 

een internationale component; de 

Kazachse autoriteiten in dit verband op te 

roepen leden van het Europees Parlement 

onbelemmerde toegang tot het land te 

verlenen, evenals andere personen die 

naar het land komen op uitnodiging van 

Kazachse vakbonden en organisaties van 

het maatschappelijk middenveld; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/15 

Amendement  15 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 – letter k 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(k) te onderstrepen dat de vorderingen van 

de onderhandelingen over de nieuwe PSO 

moeten worden gekoppeld aan de 

vooruitgang die wordt geboekt met de 

politieke hervormingen; spoort Kazachstan 

aan zijn toezegging gestand te doen om 

verdere hervormingen door te voeren 

teneinde een open en democratische 

samenleving op te bouwen, met een 

onafhankelijk maatschappelijk middenveld 

en een vrije oppositie, waar de 

grondrechten en de rechtsstaat worden 

geëerbiedigd; adequate hulp te bieden van 

de kant van de EU bij de uitvoering van de 

hervormingen; 

(k) te onderstrepen dat de vorderingen van 

de onderhandelingen over de nieuwe PSO 

moeten worden gekoppeld aan de 

vooruitgang die wordt geboekt met de 

politieke hervormingen; Kazachstan aan te 

sporen zijn toezegging gestand te doen om 

verdere hervormingen door te voeren 

teneinde een open en democratische 

samenleving op te bouwen, met een 

onafhankelijk maatschappelijk middenveld 

en een vrije oppositie, waar de 

grondrechten en de rechtsstaat worden 

geëerbiedigd; adequate hulp te bieden van 

de kant van de EU bij de uitvoering van de 

hervormingen; duidelijk te maken dat de 

EU het recht heeft de onderhandelingen 

op te schorten tenzij de 

mensenrechtensituatie aanzienlijk en 

aantoonbaar verbetert; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/16 

Amendement  16 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 – letter n bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (n bis) hun diepe bezorgdheid te uiten 

over de nieuwe arrestatie van Vadim 

Kuramshin en erop aan te dringen dat het 

vonnis van de juryrechtbank van 

28 augustus 2012 wordt nageleefd; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/17 

Amendement  17 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 – letter t 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(t) er bij de Kazachse autoriteiten op aan te 

dringen om artikel 164 van het wetboek 

van strafrecht van Kazachstan over "het 

aanzetten tot sociale verdeeldheid" te 

wijzigen en in overeenstemming te brengen 

met de internationale wetgeving inzake 

mensenrechten; 

(t) er bij de Kazachse autoriteiten op aan te 

dringen om artikel 164 van het wetboek 

van strafrecht van Kazachstan over "het 

aanzetten tot sociale verdeeldheid" te 

schrappen en de Kazachse wetgeving in 

overeenstemming te brengen met de 

internationale wetgeving inzake 

mensenrechten; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/18 

Amendement  18 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 – letter u 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(u) erop aan te dringen dat Kazachstan de 

beperkende wijzigingen van het wetboek 

bestuursrecht en de onlangs aangenomen 

godsdienstwet herziet en een einde maakt 

aan willekeurige overvallen, verhoren, 

bedreigingen en boetes voor religieuze 

minderheden; 

(u) erop aan te dringen dat Kazachstan de 

beperkende wijzigingen van het wetboek 

bestuurs- en arbeidsrecht en de onlangs 

aangenomen godsdienstwet herziet en een 

einde maakt aan willekeurige overvallen, 

verhoren, bedreigingen en boetes voor 

religieuze minderheden; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/19 

Amendement  19 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 – letter as bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (as bis) zeer sterk belang te hechten aan 

de eerbiediging door in Europa gevestigde 

bedrijven die in Kazachstan opereren, in 

het bijzonder in de winningsindustrie, van 

de IAO-normen betreffende 

vakbondsrechten, alsmede de normen op 

milieugebied en op het gebied van 

gezondheid en veiligheid; 

Or. en 

 

 


