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14. 11. 2012 A7-0355/20 

Pozměňovací návrh  20 

Nicole Kiil-Nielsen 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 

2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 – písm. k a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 ka) daly kazašským orgánům jasně 
najevo, že ve všech případech, kdy dojde 
k hrubému porušení lidských práv 
ze strany partnerské země, s níž byla 
uzavřena mezinárodní dohoda, jako je 
dohoda o partnerství a spolupráci, učiní 
EU odvážnější kroky při uplatňování 
příslušných sankcí, jak stanoví ustanovení 
o lidských právech v dohodě, včetně 
případného dočasného pozastavení 
dohody; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

14. 11. 2012 A7-0355/21 

Pozměňovací návrh  21 

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 

2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 – písm. k b (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 kb) vyjádřily neochotu uzavřít dohodu 
o partnerství a spolupráci, pokud do ní 
nebude zařazena kapitola o udržitelném 
rozvoji, která stanoví závazné sociální 
a environmentální standardy, a pokud 
nebude podléhat mechanismu řešení 
sporů v rámci dohod o partnerství 
a spolupráci; 

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0355/22 

Pozměňovací návrh  22 

Nicole Kiil-Nielsen 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 

2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 – písm. l a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (la) vyzvaly v této souvislosti kazašské 
orgány, aby bezodkladně a nestranně 
prošetřily všechny údajné případy mučení 
a špatného zacházení související 
s násilnými událostmi v Žanaozenu 
a pohnaly pachatele k odpovědnosti, 
zrušily vágní trestní obvinění 
z „podněcování sociálního sváru“, 
propustily z vazby opoziční aktivisty, kteří 
jsou na základě tohoto obvinění 
zadržováni, a přezkoumaly právní 
předpisy týkající se svobody 
shromažďování a harmonizovaly je 
s mezinárodními závazky Kazachstánu 
v oblasti svobody shromažďování; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

14. 11. 2012 A7-0355/23 

Pozměňovací návrh  23 

Nicole Kiil-Nielsen 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 

2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 – písm. o a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (oa) vyzvaly Kazachstán jako člena 
Benátské komise, aby prokázal snahu 
o dodržování norem Rady Evropy tím, že 
bude s Benátskou komisí spolupracovat 
v souvislosti s konkrétními návrhy zákonů 
a nedávno přijatými zákony; 

Or. en 



 

AM\919333CS.doc  PE493.687v01-00 
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14. 11. 2012 A7-0355/24 

Pozměňovací návrh  24 

Nicole Kiil-Nielsen 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 

2012/2153(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 – písm. am a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 ama) vyjádřily znepokojení 
nad iniciativou zaměřenou na vytvoření 
Mezinárodní banky jaderného paliva 
v Kazachstánu v partnerství 
s Mezinárodní agenturou pro atomovou 
energii a vyzvaly v této souvislosti 
kazašské orgány, aby zveřejnily všechny 
relevantní informace o probíhajících 
jednáních a v souladu s Aarhuskou 
úmluvou okamžitě zahájily nezbytné 
hodnocení dopadů na životní prostředí 
a celý proces konzultací; 

Or. en 

 

 


