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Τροπολογία  20 

Nicole Kiil-Nielsen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  (ια α) καθιστά σαφές στις αρχές του 
Καζακστάν ότι, οποτεδήποτε 
διαπράττεται κατάφωρη παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων από χώρα 
εταίρο µε την οποία έχει συναφθεί 
διεθνής συµφωνία, όπως είναι η 
συµφωνία εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, η ΕΕ θα λαµβάνει πιο 
τολµηρά µέτρα για την επιβολή των 
κατάλληλων κυρώσεων όπως ορίζονται 
στις ρήτρες περί ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων της συµφωνίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της πιθανής 
προσωρινής αναστολής της εφαρµογής 
της συµφωνίας· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

14.11.2012 A7-0355/21 

Τροπολογία  21 

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 – στοιχείο ια β (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  (ια β) δηλώνει απροθυµία για τη σύναψη 
ενισχυµένης συµφωνίας εταιρικής σχέσης 
και συνεργασίας στην οποία δεν 
περιλαµβάνεται κεφάλαιο περί βιώσιµης 
ανάπτυξης που να προβλέπει δεσµευτικά 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 
και να υπόκειται σε µηχανισµό επίλυσης 
διαφορών της ΣΕΣΣ· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

14.11.2012 A7-0355/22 

Τροπολογία  22 

Nicole Kiil-Nielsen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  (ιβ α) να κληθούν εν προκειµένω οι αρχές 
του Καζακστάν να διερευνήσουν άµεσα 
και αµερόληπτα όλες τις καταγγελίες 
βασανιστηρίων και κακής µεταχείρισης 
σε σχέση µε τις βιαιοπραγίες στο 
Ζαναοζέν και να θεωρηθούν υπόλογοι οι 
δράστες· να αποσύρουν την ασαφή 
ποινική κατηγορία της "υποκίνησης 
κοινωνικής διχόνοιας" και να 
απελευθερώσουν από το καθεστώς 
προφυλάκισης τους ακτιβιστές της 
αντιπολίτευσης που κρατούνται µε αυτήν 
την κατηγορία και, τέλος, να 
αναθεωρήσουν τη νοµοθεσία για την 
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι έτσι ώστε 
να την εναρµονίσουν µε τις διεθνείς 
υποχρεώσεις του Καζακστάν σχετικά µε 
την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

14.11.2012 A7-0355/23 

Τροπολογία  23 

Nicole Kiil-Nielsen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 – στοιχείο ιε α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  (ιε α) να κληθεί το Καζακστάν, µε την 
ιδιότητά του ως µέλος της Επιτροπής της 
Βενετίας, να καταδείξει τη δέσµευσή του 
προς τα πρότυπα του Συµβουλίου της 
Ευρώπης συνεργαζόµενο µε την 
Επιτροπή της Βενετίας σχετικά µε 
συγκεκριµένα νοµοσχέδια και πρόσφατα 
θεσπισθέντες νόµους· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

14.11.2012 A7-0355/24 

Τροπολογία  24 

Nicole Kiil-Nielsen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

∆ιαπραγµατεύσεις για µια ενισχυµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ 

ΕΕ-Καζακστάν 

2012/2153(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 – στοιχείο λθ α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  (λθ α) εκφράζει ανησυχία για την 
πρωτοβουλία συγκρότησης µιας διεθνούς 
τράπεζας πυρηνικού καυσίµου στο 
Καζακστάν σε συνεργασία µε τον ∆ιεθνή 
Οργανισµό Ατοµικής Ενέργειας και καλεί 
εν προκειµένω τις αρχές του Καζακστάν 
να δηµοσιοποιήσουν όλες τις σχετικές 
πληροφορίες σχετικά µε τις συνεχιζόµενες 
διαπραγµατεύσεις και να ξεκινήσουν 
αµέσως την απαραίτητη εκτίµηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη 
διαδικασία διαβούλευσης σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση του Aarhus·  

Or. en 

 

 


