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Amendamentul 4 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 
Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 

2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 11 a (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  având în vedere Raportul anual privind 
drepturile omului în lume și politica 
Uniunii Europene în domeniu, inclusiv 
implicațiile pentru politica strategică a 
UE în domeniul drepturilor omului și, în 
special, alineatul 26 din acesta, 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/5 

Amendamentul 5 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât Parlamentul, pentru a-și putea 
îndeplini funcția de control politic, trebuie 
să aibă la dispoziție informații complete 

pentru a monitoriza atent evoluțiile din 
Kazahstan și pentru a implementa ACP în 

conformitate cu recomandările și 
rezoluțiile acestuia; 

D. întrucât Parlamentul, pentru a-și putea 
îndeplini funcția de control politic, trebuie 
să aibă la dispoziție informații complete 

pentru a monitoriza atent evoluțiile din 
Kazahstan și pentru a implementa ACP în 

conformitate cu recomandările și 
rezoluțiile acestuia; întrucât, din aceleași 
motive, parlamentarii care doresc să-și 
exercite dreptul de control politic ar trebui 
să fie lăsați să călătorească liber în 
Kazahstan; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/6 

Amendamentul 6 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât Kazahstanul a fost admis la 
Comisia de la Veneția a Consiliului 
Europei; întrucât pe perioada negocierilor 

pentru un ACP extins a fost găsit un limbaj 
comun cu privire la drepturile omului și 

democrație; 

E. întrucât Kazahstanul a fost admis la 
Comisia de la Veneția a Consiliului 
Europei; întrucât, cu toate acestea, anul 
trecut a fost marcat de o deteriorare 
substanțială a situației drepturilor 
fundamentale, inclusiv ale lucrătorilor, și 
a drepturilor și libertăților democratice; 
întrucât pe perioada negocierilor pentru un 

ACP extins trebuie, prin urmare, găsit un 
limbaj comun și plin de sens cu privire la 
drepturile omului și democrație; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/7 

Amendamentul 7 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ha. întrucât piedicile motivate politic 
existente la înregistrarea partidelor de 
opoziție, a sindicatelor independente și a 
organizațiilor societății civile constituie, 
în continuare, un motiv de îngrijorare, ele 
fiind din ce în ce mai mult utilizate pentru 
a restrânge dreptul grupărilor de opoziție 
de a se organiza; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/8 

Amendamentul 8 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul L 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât Misiunea internațională de 
monitorizare a solidarității civile a conchis, 
în raportul său preliminar, că procesele 

legate de evenimentele din Janaozen nu pot 
fi considerate conforme standardelor 

privind proceselor echitabile și că 
investigarea evenimentelor din decembrie 
2011 nu a fost nici completă, nici 

independentă; întrucât persoanele acuzate 
și unii martori au fost victimele unor 
încălcări ale drepturilor lor în etapa care 
precede procesul penal, inclusiv presupusa 
utilizare a torturii, negarea accesului la 

avocat, intimidarea și fabricarea de dovezi; 
întrucât mărturia inculpaților făcută în 
timpul proceselor cu privire la maltratare și 

tortură pe perioada detenției preventive nu 
a fost investigată pe deplin, în mod 

imparțial și în detaliu într-o manieră 
capabilă să îi tragă la răspundere pe autorii 
infracțiunilor; 

L. întrucât Misiunea internațională de 
monitorizare a solidarității civile a conchis, 
în raportul său preliminar, că procesele 

legate de evenimentele din Janaozen nu pot 
fi considerate conforme standardelor 

privind proceselor echitabile și că 
investigarea evenimentelor din decembrie 
2011 nu a fost nici completă, nici 

independentă; întrucât persoanele acuzate 
și unii martori au fost victimele unor 
încălcări ale drepturilor lor în etapa care 
precede procesul penal, inclusiv presupusa 
utilizare a torturii, negarea accesului la 

avocat, intimidarea și fabricarea de dovezi; 
întrucât mărturia inculpaților făcută în 
timpul proceselor cu privire la maltratare și 

tortură pe perioada detenției preventive nu 
a fost investigată pe deplin, în mod 

imparțial și în detaliu într-o manieră 
capabilă să îi tragă la răspundere pe autorii 
infracțiunilor; întrucât, la 7 octombrie 
2012, a fost ucis  un martor al tragicelor 
evenimente din Janaozen, Alexandr 
Bojenko; întrucât, în cursul procesului 
celor 37 de petroliști, acesta a acuzat 
autoritățile că recurg la tortură pentru a 
smulge mărturii false de la cei învinuiți;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/9 

Amendamentul 9 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul L a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  La. întrucât, la 4 iunie 2012, 13 dintre cei 
37 de petroliști au primit pedepse cu 
închisoarea între trei și șapte ani pentru 
presupusa lor răspundere pentru 
evenimentele din Janaozen, cu toate că 
probele video indică faptul că participanții 
la demonstrația din 16 decembrie 2011 nu 
au recurs la violență împotriva poliției; 
întrucât ofițerii de poliție acuzați că au 
tras în demonstranți, ucigând cel puțin 17 
persoane, au primit pedepse cu 
închisoarea de la cinci la șapte ani; 
întrucât aceste verdicte lasă impresia că 
sunt grosolan disproporționate; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/10 

Amendamentul 10 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ma. întrucât, la 28 august 2012, Curtea 
cu Juri din Taraz l-a achitat pe Vadim 
Kuramșin, un bine-cunoscut apărător al 
drepturilor omului care a fost arestat în 
urma tragediei de la Janaozen și în 
contextul represiunii mai intense de după 
aceea, a fost achitat pentru toate capetele 
de acuzare, cu excepția unuia singur, 
minor; întrucât Curtea de Apel a regiunii 
Jambul a hotărât să anuleze această 
sentință; întrucât, la 31 octombrie 2012, 
Vadim Kuramșin a fost arestat din nou și 
și-a tăiat venele în semn de protest ; 
întrucât Vadim Kuramșin riscă o 
pedeapsă de până la 14 ani de închisoare 
în condiții de „regim strict”; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/11 

Amendamentul 11 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Mb. întrucât Yesenbek Șarapovici 
Ukteșbayev, președintele sindicatului 
independent Janartu, care a trăit 
temporar în afara Kazahstanului din 
cauza amenințării de a fi arestat și 
condamnat la închisoare pentru false 
învinuiri, în temeiul articolului 327, 
partea a 3-a din Codul penal („abuz de 
autoritate”) și al articolului 164 din Codul 
penal („incitare la dezordine socială”), s-
a reîntors actualmente în Kazahstan, dar 
riscă în continuare să fie arestat; întrucât 
Bolat Atabayev, bine-cunoscutul regizor 
de teatru, câștigătorul medaliei Goethe, se 
confruntă cu amenințări similare; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/12 

Amendamentul 12 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 – litera aa (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (aa) să asigure transparența negocierilor 
și deplina participare la acestea a 
sindicatelor și a organizațiilor societății 
civile din Kazahstan și din Uniunea 
Europeană; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/13 

Amendamentul 13 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 – litera ia (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (ia) să aducă la cunoștința autorităților 
kazahe, în termenii cei mai fermi cu 
putință, preocupările Parlamentului în 
legătură cu deteriorarea accentuată a 
situației drepturilor omului cu începere 
din decembrie 2011; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/14 

Amendamentul 14 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 – litera ib (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (ib) să sprijine poziția Parlamentului și să 
solicite o anchetă independentă și 
credibilă cu privire la evenimentele din 
decembrie 2011, cu o componentă 
internațională; în acest sens, solicită 
autorităților kazahe să permită accesul 
nestânjenit în țară al deputaților în 
Parlamentul European și al altor 
persoane invitate de organizațiile 
societății civile și sindicatele kazahe; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/15 

Amendamentul 15 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 – litera k 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(k) să sublinieze că progresul negocierilor 
noului APC trebuie legat de progresul 
reformelor politice; să îndemne 

Kazahstanul să-și mențină angajamentul 
asumat vizând continuarea reformelor în 

vederea edificării unei societăți deschise și 
democratice, care să includă o societate 
civilă și o opoziție independente și care să 

respecte drepturile fundamentale și statul 
de drept; să ofere o asistență adecvată din 
partea UE pentru implementarea 
reformelor; 

(k) să sublinieze că progresul negocierilor 
noului APC trebuie legat de progresul 
reformelor politice; să îndemne 

Kazahstanul să-și mențină angajamentul 
asumat vizând continuarea reformelor în 

vederea edificării unei societăți deschise și 
democratice, care să includă o societate 
civilă și o opoziție independente și care să 

respecte drepturile fundamentale și statul 
de drept; să ofere o asistență adecvată din 
partea UE pentru implementarea 
reformelor; să-și exprime clar dreptul de a 
suspenda negocierile dacă situația 
drepturilor omului nu este îmbunătățită în 
mod semnificativ și dacă acest lucru nu 
este dovedit; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/16 

Amendamentul 16 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 – litera na (nouă) 

 

Propunere de rezoluție Amendamentul 

  (na) să-și exprime profunda îngrijorare în 
legătură cu rearestarea lui Vadim 
Kuramșin și cere respectarea hotărârii din 
28 august 2012 a Curții cu Juri; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/17 

Amendamentul 17 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 – litera t 

 

Propunere de rezoluție Amendamentul 

(t) să solicite autorităților din Kazahstan să 
modifice articolul 164 din Codul Penal, 
referitor la „incitare la dezordine socială”, 

pentru a-l alinia dreptului internațional în 
materie de drepturile omului; 

(t) să solicite autorităților din Kazahstan să 
abroge articolul 164 din Codul penal, 
referitor la „incitare la dezordine socială”, 

pentru a alinia Kazahstanul la legislația 
internațională în materia drepturile 

omului; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/18 

Amendamentul 18 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 – litera u 

 

Propunere de rezoluție Amendamentul 

(u) să insiste ca statul Kazahstan să 
reconsidere amendamente restrictive la 
codul administrativ și la legislația sa 

recentă privind religia și să pună capăt 
raidurilor arbitrare, interogărilor, 

amenințărilor și amenzilor îndreptate 
împotriva grupurilor religioase minoritare; 

(u) să insiste ca statul Kazahstan să 
reconsidere amendamentele restrictive la 
Codul administrativ și la Codul muncii și 
legislația sa recentă privind religia și să 
pună capăt raidurilor arbitrare, 

interogărilor, amenințărilor și amenzilor 
îndreptate împotriva grupurilor religioase 
minoritare; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/19 

Amendamentul 19 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 – litera asa (nouă) 

 

Propunere de rezoluție Amendamentul 

  (asa) să considere ca extrem de 
importantă respectarea de către 
corporațiile cu sediul în Europa a 
normelor OIM cu privire la drepturile 
sindicatelor, precum și respectarea 
standardelor în materie de mediu, 
sănătate și siguranță, atunci când 
operează în Kazahstan și, în special, în 
sectorul extractiv al economiei; 

Or. en 

 
 


