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14.11.2012 A7-0355/4 

Predlog spremembe  4 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 
2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 11 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju letnega poročila o 
človekovih pravicah v svetu in politiki 
Evropske unije na tem področju, vključno 
s posledicami za strateško politiko EU o 
človekovih pravicah, zlasti njegovega 
odstavka 26, 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/5 

Predlog spremembe  5 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 
2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker Parlament za izpolnjevanje svoje 
vloge političnega nadzora potrebuje 
popolne informacije, da bi lahko pozorno 
spremljal razvoj dogodkov v Kazahstanu in 
izvajanje sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju v skladu s svojimi priporočili 
in resolucijami; 

D. ker Parlament za izpolnjevanje svoje 
vloge političnega nadzora potrebuje 
popolne informacije, da bi lahko pozorno 
spremljal razvoj dogodkov v Kazahstanu in 
izvajanje sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju v skladu s svojimi priporočili 
in resolucijami; ker bi bilo treba iz enakih 
razlogov poslancem, ki želijo uveljavljati 
svojo pravico do političnega nadzora, 
omogočiti nemoteno potovanje v 
Kazahstan; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/6 

Predlog spremembe  6 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 
2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker je bil Kazahstan sprejet v Beneško 
komisijo Sveta Evrope; ker so med 
pogajanji za okrepljen sporazum o 
partnerstvu in sodelovanju našli skupni 
jezik na področju človekovih pravic in 
demokracije; 

E. ker je bil Kazahstan sprejet v Beneško 
komisijo Sveta Evrope; ker pa je zadnje 
leto zaznamovalo bistveno poslabšanje 
razmer glede temeljnih pravic, tudi pravic 
delavcev in demokratičnih pravic ter 
svoboščin; ker je zato treba med pogajanji 
za okrepljen sporazum o partnerstvu in 
sodelovanju najti skupni in smiseln jezik 
na področju človekovih pravic in 
demokracije; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/7 

Predlog spremembe  7 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 
2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ha. ker so politično motivirane ovire pri 
registraciji opozicijskih strank, neodvisnih 
sindikatov in organizacij civilne družbe še 
vedno izjemno zaskrbljujoč problem, saj 
se čedalje pogosteje uporabljajo za 
omejevanje pravic organiziranja 
opozicijskih skupin;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/8 

Predlog spremembe  8 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 
2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

L. ker je mednarodna misija za nadzor 
državljanske solidarnosti v svojem 
predhodnem poročilu zaključila, da za 
procese v Žanjaoznu ni moč trditi, da so 
potekali v skladu s standardi poštenega 
sojenja in da preiskava dogodkov iz 
decembra 2011 ni bila niti temeljita niti 
neodvisna; ker so bile v obdobju pred 
sojenjem kršene pravice obtožencev in 
nekaterih prič, vključno z domnevnim 
mučenjem, zanikanjem dostopa do 
odvetnika, ustrahovanjem in ponarejanjem 
dokazov; ker pričanja obtožencev med 
sojenji zaradi slabega ravnanja in mučenja 
v obdobju pridržanja pred sojenjem niso 
bila v celoti, nepristransko in temeljito 
preiskana na način, ki bi omogočil obtožbo 
storilcev; 

L. ker je mednarodna misija za nadzor 
državljanske solidarnosti v svojem 
predhodnem poročilu zaključila, da za 
procese v Žanjaoznu ni moč trditi, da so 
potekali v skladu s standardi poštenega 
sojenja in da preiskava dogodkov iz 
decembra 2011 ni bila niti temeljita niti 
neodvisna; ker so bile v obdobju pred 
sojenjem kršene pravice obtožencev in 
nekaterih prič, vključno z domnevnim 
mučenjem, zanikanjem dostopa do 
odvetnika, ustrahovanjem in ponarejanjem 
dokazov; ker pričanja obtožencev med 
sojenji zaradi slabega ravnanja in mučenja 
v obdobju pridržanja pred sojenjem niso 
bila v celoti, nepristransko in temeljito 
preiskana na način, ki bi omogočil obtožbo 
storilcev; ker je bil 7. oktobra 2012 ubit 
Aleksandr Boženko, priča tragičnim 
dogodkom v Žanjaoznu; ker je med 
sojenjem 37 naftnim delavcem obtožil 
oblasti, da so obtožence z mučenjem 
prisilili k lažnemu pričanju;    

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/9 

Predlog spremembe  9 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 
2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 La. ker je 4. junija 2012 13 od 37 naftnih 
delavcev dobilo od 3- do 7-letne zaporne 
kazni zaradi domnevne odgovornosti za 
dogodke v Žanjaoznu, čeprav dokazni 
videoposnetek prikazuje, da protestniki 
16. decembra 2011 niso uporabili nasilja 
proti policiji; ker so bili policisti, obtoženi 
streljanja na protestnike in uboja najmanj 
17 ljudi, obsojeni na 5 do 7 let zaporne 
kazni; ker so te obsodbe skrajno 
nesorazmerne; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/10 

Predlog spremembe  10 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 
2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ma. ker je prvostopenjsko sodišče v 
Tarazu 28. avgusta 2012 Vadima 
Kuramšina, znanega zagovornika 
človekovih pravic, ki so ga aretirali po 
tragediji v Žanjaoznu in obdobju 
okrepljene represije, ki je sledilo, oprostilo 
vseh točk obtožnice razen ene, manj 
pomembne;  ker je prizivno sodišče za 
regijo Žambil sklenilo razveljaviti sodbo 
prvostopenjskega sodišča; ker so Vadima 
Kuramšina ponovno aretirali 31. oktobra 
2012, v znamenje protesta pa se je porezal 
po zapestjih; ker mu grozi do 14 let zapora 
v strogih okoliščinah; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/11 

Predlog spremembe  11 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 
2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Mb. ker se je Jesenbek Žaparovič 
Uktešbajev, predsednik neodvisnega 
sindikata Žanartu, ki je zaradi grožnje z 
aretacijo in zaporno kaznijo na podlagi 
krive obtožbe v skladu s členom 327(3) 
(„prekoračitev pooblastil“) in členom 164 
(„podžiganje socialnih nemirov“) 
kazenskega zakonika začasno prebival 
zunaj Kazahstana, zdaj vrnil v Kazahstan, 
a mu še zmeraj preti aretacija; ker se 
Bolat Atabajev, znani gledališki režiser in 
dobitnik Goethejeve medalje, sooča s 
podobnimi grožnjami; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/12 

Predlog spremembe  12 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 
2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 – točka a a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (aa) zagotovijo, da bodo pogajanja 
pregledna in da bodo lahko pri njih v 
celoti sodelovali sindikati in organizacije 
civilne družbe iz Kazahstana in Evropske 
unije; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/13 

Predlog spremembe  13 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 
2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 – točka i a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (ia) kazahstanskim oblastem kar 
najostreje sporočijo pomisleke 
Parlamenta glede očitnega poslabšanja 
razmer na področju človekovih pravic od 
decembra 2011;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/14 

Predlog spremembe  14 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 
2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 – točka i b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (ib) podprejo poziv Evropskega 
parlamenta k neodvisni in verodostojni 
preiskavi dogodkov iz decembra 2011 z 
mednarodno razsežnostjo; v zvezi s tem 
pozovejo kazahstanske oblasti, naj 
poslancem Evropskega parlamenta in 
drugim obiskovalcem, ki jih povabijo 
kazahstanske organizacije civilne družbe 
in sindikati, omogočijo neoviran vstop v 
državo; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 
14.11.2012 A7-0355/15 

Predlog spremembe  15 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 
2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 – točka k 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

(k) poudarijo, da mora biti napredek pri 
pogajanjih o novem sporazumu o 
partnerstvu in sodelovanju povezan z 
napredkom političnih reform; spodbudijo 
Kazahstan, naj ohrani izrečeno zavezo za 
nadaljnje reforme, da se vzpostavi odprta 
in demokratična družba, ki bo vključevala 
neodvisno civilno družbo in opozicijo ter 
spoštovala temeljne pravice in pravno 
državo; ponudijo ustrezno pomoč EU pri 
izvajanju reform; 

(k) poudarijo, da mora biti napredek pri 
pogajanjih o novem sporazumu o 
partnerstvu in sodelovanju povezan z 
napredkom političnih reform; spodbudijo 
Kazahstan, naj ohrani izrečeno zavezo za 
nadaljnje reforme, da se vzpostavi odprta 
in demokratična družba, ki bo vključevala 
neodvisno civilno družbo in opozicijo ter 
spoštovala temeljne pravice in pravno 
državo; ponudijo ustrezno pomoč EU pri 
izvajanju reform; jasno poudarijo, da ima 
EU pravico prekiniti pogajanja, če na 
področju človekovih pravic dokazano ne 
pride do velikih izboljšav; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/16 

Predlog spremembe  16 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 
2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 – točka n a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (na) izrazijo globoko zaskrbljenost zaradi 
ponovne aretacija Vadima Kuramšina ter 
zahtevajo, da se spoštuje odločitev 
prvostopenjskega sodišča z dne 
28. avgusta 2012;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/17 

Predlog spremembe  17 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 
2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 – točka t 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

(t) pozovejo kazahstanske organe, naj 
spremenijo člen 164 kazenskega zakonika 
glede podžiganja socialnih nemirov in ga 
uskladijo z mednarodnim pravom o 
človekovih pravicah; 

(t) pozovejo kazahstanske organe, naj 
prekličejo člen 164 kazenskega zakonika 
glede podžiganja socialnih nemirov in 
Kazahstan uskladijo z mednarodnim 
pravom o človekovih pravicah; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/18 

Predlog spremembe  18 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 
2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 – točka u 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

(u) vztrajajo pri tem, naj Kazahstan 
ponovno razmisli o restriktivnih 
spremembah upravnega zakonika in o 
nedavnem verskem zakonu ter odpravi 
samovoljne napade, zasliševanja, grožnje 
in kazni, uperjene proti verskim 
manjšinam; 

(u) vztrajajo pri tem, naj Kazahstan 
ponovno razmisli o restriktivnih 
spremembah upravnega in delovnega 
zakonika in o nedavnem verskem zakonu 
ter odpravi samovoljne napade, 
zasliševanja, grožnje in kazni, uperjene 
proti verskim manjšinam; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/19 

Predlog spremembe  19 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 
2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 – točka as a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (asa) poudarita, da je izjemnega pomena, 
da evropska podjetja, ki delujejo v 
Kazahstanu in zlasti v ekstraktivnem 
sektorju gospodarstva, spoštujejo 
standarde Mednarodne organizacije dela 
glede sindikalnih pravic ter okoljske, 
zdravstvene in varnostne standarde; 

Or. en 

 
 


