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14.11.2012 A7-0355/4 

Alteração  4 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 11-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta o relatório anual sobre 

os direitos humanos no mundo e a política 

da União Europeia sobre esta matéria, 

incluindo as implicações para a política 

estratégica da UE em matéria de direitos 

humanos e, em particular, o respetivo n.º 

26, 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/5 

Alteração  5 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que o Parlamento, a fim 

de poder cumprir a sua função de controlo 

político, deve dispor de informação 

completa para acompanhar de perto os 

desenvolvimentos no Cazaquistão e a 

execução do APC em conformidade com 

as suas recomendações e resoluções; 

D. Considerando que o Parlamento, a fim 

de poder cumprir a sua função de controlo 

político, deve dispor de informação 

completa para acompanhar de perto os 

desenvolvimentos no Cazaquistão e a 

execução do APC em conformidade com 

as suas recomendações e resoluções; 

considerando que, pelas mesmas razões, 

os parlamentares que desejem exercer o 

seu direito de controlo político devem ser 

autorizados a viajar livremente até ao 

Cazaquistão; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/6 

Alteração  6 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que o Cazaquistão foi 

admitido na Comissão de Veneza do 

Conselho da Europa; considerando que, 

durante as negociações de um APC 

reforçado, foi encontrada uma linguagem 

comum sobre direitos humanos e 

democracia; 

E. Considerando que o Cazaquistão foi 

admitido na Comissão de Veneza do 

Conselho da Europa; considerando, 

porém, que o ano passado foi marcado 

por uma deterioração substancial da 

situação em matéria de direitos 

fundamentais, incluindo direitos dos 

trabalhadores e direitos e liberdades 

democráticos; considerando que, durante 

as negociações de um APC reforçado, é, 

portanto, necessário encontrar uma 

linguagem comum e coerente sobre 

direitos humanos e democracia; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/7 

Alteração  7 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando H-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  H-A. Considerando que os obstáculos de 

origem política ao registo dos partidos da 

oposição, dos sindicatos independentes e 

das organizações da sociedade civil 

continuam a ser uma das questões que 

suscitam mais preocupação, uma vez que 

são cada vez mais utilizados para 

restringir os direitos à organização por 

parte dos grupos da oposição; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/8 

Alteração  8 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando L 

 

Proposta de resolução Alteração 

L. Considerando que a Missão de 

Acompanhamento Internacional de 

Solidariedade Cívica concluiu, no seu 

relatório preliminar, que os julgamentos de 

Zhanaozen não podem ser considerados 

conformes às normas que regem os 

processos independentes, e que a 

investigação dos acontecimentos de 

dezembro de 2011 não foi nem completa 

nem independente; considerando que os 

acusados e algumas testemunhas foram 

vítimas de violações dos seus direitos na 

fase anterior ao julgamento, incluindo 

alegada utilização de tortura, recusa de 

acesso a um advogado, intimidação e 

provas forjadas; considerando que os 

testemunhos dos réus nos julgamentos 

sobre maus tratos e tortura durante a 

detenção preventiva não foram 

investigados de forma cabal, imparcial e 

exaustiva de modo a possibilitar a 

responsabilização dos autores dos crimes; 

L. Considerando que a Missão de 

Acompanhamento Internacional de 

Solidariedade Cívica concluiu, no seu 

relatório preliminar, que os julgamentos de 

Zhanaozen não podem ser considerados 

conformes às normas que regem os 

processos independentes, e que a 

investigação dos acontecimentos de 

dezembro de 2011 não foi nem completa 

nem independente; considerando que os 

acusados e algumas testemunhas foram 

vítimas de violações dos seus direitos na 

fase anterior ao julgamento, incluindo 

alegada utilização de tortura, recusa de 

acesso a um advogado, intimidação e 

provas forjadas; considerando que os 

testemunhos dos réus nos julgamentos 

sobre maus tratos e tortura durante a 

detenção preventiva não foram 

investigados de forma cabal, imparcial e 

exaustiva de modo a possibilitar a 

responsabilização dos autores dos crimes; 

considerando que, em 7 de outubro de 

2012, Aleksandr Bozhenko, testemunha 

dos acontecimentos trágicos de 

Zhanaozen, foi assassinado; 

considerando que, durante o julgamento 

dos 37 trabalhadores do setor petrolífero, 

acusara as autoridades de recorrerem à 

tortura para arrancar falsos testemunhos 

aos réus;  
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14.11.2012 A7-0355/9 

Alteração  9 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando L-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  L-A. Considerando que, em 4 de junho de 

2012, 13 de 37 trabalhadores do setor 

petrolífero receberam penas de prisão de 

três a sete anos devido à sua alegada 

responsabilidade pelos acontecimentos de 

Zhanaozen, embora filmagens de vídeo 

mostrem que os participantes na 

manifestação de 16 de dezembro de 2011 

não usaram de violência contra a polícia; 

considerando que os agentes da polícia 

acusados de atirar sobre os manifestantes, 

vitimando pelo menos 17 pessoas, 

receberam penas de prisão de cinco a sete 

anos; considerando que estes veredictos 

devem ser vistos como sendo totalmente 

desproporcionados; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/10 

Alteração  10 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando M-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  M-A. Considerando que Vadim 

Kuramshin, um conhecido defensor dos 

direitos humanos que foi detido na 

sequência da tragédia de Zhanaozen e da 

repressão acrescida que se lhe seguiu, foi 

ilibado de todas as acusações, à exceção 

de uma de pequena gravidade, pelo 

tribunal de júri de Taraz, em 28 de agosto 

de 2012; considerando que o tribunal de 

recurso da região de Zhambul decidiu 

revogar a decisão do tribunal; 

considerando que Vadim Kuramshin foi 

novamente detido em 31 de outubro de 

2012 e cortou os pulsos em sinal de 

protesto; considerando que Vadim 

Kuramshin poderia ser condenado a uma 

pena de 14 anos de prisão em "regime 

rigoroso"; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/11 

Alteração  11 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando M-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  M-B. Considerando que Yesenbek 

Zhaparovich Ukteshbayev, presidente do 

sindicato independente Zhanartu, que 

viveu temporariamente fora do 

Cazaquistão devido à ameaça de ser 

detido e condenado a uma pena de prisão 

sob falsas acusações, nos termos do artigo 

327.º, parte 3, do Código Penal ("Abuso 

de autoridade") e do artigo 164.º do 

Código Penal ("Incitamento à discórdia 

social"), regressou agora ao Cazaquistão, 

mas continua em risco de ser detido; 

considerando que Bolat Atabayev, o 

conhecido encenador teatral e vencedor 

da Medalha Goethe, se defronta com 

ameaças semelhantes; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/12 

Alteração  12 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 – alínea a-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (a-A) Assegurem que as negociações 

sejam transparentes e que os sindicatos e 

as organizações da sociedade civil, tanto 

do Cazaquistão como da União Europeia, 

sejam autorizados a participar 

plenamente nas mesmas; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/13 

Alteração  13 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 – alínea i-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (i-A) Deem conhecimento às autoridades 

cazaques, da forma mais veemente 

possível, as preocupações do Parlamento 

relativamente à deterioração assinalável 

da situação dos direitos humanos desde 

dezembro de 2011; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/14 

Alteração  14 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 – alínea i-B) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (i-B) Apoiem o apelo do Parlamento à 

realização de uma investigação 

independente e credível dos 

acontecimentos de dezembro de 2011, com 

uma componente internacional; exortem 

as autoridades cazaques, neste contexto, a 

permitir que os deputados do Parlamento 

Europeu e outros convidados de 

organizações da sociedade civil e 

sindicatos cazaques tenham livre acesso 

ao país; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/15 

Alteração  15 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 – alínea k) 

 

Proposta de resolução Alteração 

(k) Assinalem a necessidade de o progresso 

das negociações do novo APC ser 

associado ao progresso da reforma política; 

exortem o Cazaquistão a manter o 

compromisso que assumiu no sentido de 

proceder a mais reformas, de modo de 

construir uma sociedade aberta e 

democrática, nomeadamente, uma 

sociedade civil e uma oposição 

independentes, no respeito dos direitos 

fundamentais e do Estado de Direito; 

ofereçam adequada assistência por parte da 

UE à implementação das reformas; 

(k) Assinalem a necessidade de o progresso 

das negociações do novo APC ser 

associado ao progresso da reforma política; 

exortem o Cazaquistão a manter o 

compromisso que assumiu no sentido de 

proceder a mais reformas, de modo de 

construir uma sociedade aberta e 

democrática, nomeadamente, uma 

sociedade civil e uma oposição 

independentes, no respeito dos direitos 

fundamentais e do Estado de Direito; 

ofereçam adequada assistência por parte da 

UE à implementação das reformas; deixem 

bem claro o direito que assiste à UE de 

suspender as negociações, a menos que 

haja melhorias significativas e 

comprovadas na situação dos direitos 

humanos; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/16 

Alteração  16 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 – alínea n-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (n-A) Manifestem uma profunda 

preocupação quanto à nova detenção de 

Vadim Kuramshin e solicitem que a 

decisão do tribunal de júri de 28 de agosto 

de 2012 seja respeitada; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/17 

Alteração  17 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 – alínea t) 

 

Proposta de resolução Alteração 

(t) Instem as autoridades do Cazaquistão a 

alterarem o artigo 164.º do Código Penal 

do Cazaquistão sobre o "incitamento à 

discórdia social", a fim de o tornar 

conforme ao direito internacional em 

matéria de direitos humanos; 

(t) Instem as autoridades do Cazaquistão a 

revogar o artigo 164.º do Código Penal do 

Cazaquistão sobre o "incitamento à 

discórdia social", a fim de que o 

Cazaquistão observe o direito 

internacional em matéria de direitos 

humanos; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/18 

Alteração  18 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 – alínea u) 

 

Proposta de resolução Alteração 

(u) Insistam em que o Cazaquistão 

reconsidere as alterações restritivas ao 

código administrativo e a sua recente lei 

sobre religião e em que ponha termo às 

buscas arbitrárias, aos interrogatórios, às 

ameaças e às sanções impostas aos grupos 

religiosos minoritários; 

(u) Insistam em que o Cazaquistão 

reconsidere as alterações restritivas ao 

código administrativo e ao código do 

trabalho e a sua recente lei sobre religião e 

em que ponha termo às buscas arbitrárias, 

aos interrogatórios, às ameaças e às 

sanções impostas aos grupos religiosos 

minoritários; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/19 

Alteração  19 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 – alínea a-S-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (a-S-A) Considerem da máxima 

importância que as empresas sediadas na 

Europa respeitem as normas da OIT 

sobre direitos sindicais, bem como as 

normas ambientais, de saúde e segurança, 

quando operem no Cazaquistão, 

nomeadamente no setor extrativo da 

economia; 

Or. en 

 

 


