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14.11.2012 A7-0355/20 

Módosítás  20 
Nicole Kiil-Nielsen 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés – k a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  ka) tegyék világossá a kazah hatóságok 

számára, hogy amennyiben valamely 

olyan partnerország, amellyel nemzetközi 

megállapodás – például partnerségi és 

együttmőködési megállapodás – jött létre, 

súlyosan megsérti az emberi jogokat, az 

EU határozottabb lépéseket fog tenni a 

megállapodásban szereplı emberi jogi 

záradékokban elıírt megfelelı szankciók 

végrehajtására, köztük a megállapodás 

esetleges ideiglenes felfüggesztésére; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/21 

Módosítás  21 
Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés – k b pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  kb) zárkózzanak el bármely olyan 

megerısített partnerségi és 

együttmőködési megállapodás 

megkötésétıl, amely nem tartalmaz a 

kötelezı szociális és környezetvédelmi 

normákat elıíró fejezetet a fenntartható 

fejlıdésrıl, és amely nem a partnerségi és 

együttmőködési megállapodás 

vitarendezési mechanizmusának hatálya 

alá tartozik; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2012 A7-0355/22 

Módosítás  22 
Nicole Kiil-Nielsen 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés – l a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  la) szólítsák fel a kazah hatóságokat, hogy 

e tekintetben azonnal és független módon 

vizsgálják ki a zsanaozeni erıszakos 

cselekményekkel kapcsolatos kínzásra és 

bántalmazásra vonatkozó valamennyi 

állítást és vonják felelısségre az 

elkövetıket, vonják vissza a „társadalmi 

ellentétek szításának” 

meghatározhatatlan büntetıjogi vádját és 

bocsássák szabadon az ilyen alapon 

elızetes letartóztatásban lévı politikai 

ellenzéki aktivistákat, továbbá vizsgálják 

felül a gyülekezés szabadságára 

vonatkozó jogszabályokat és hozzák 

azokat összhangba Kazahsztánnak a 

gyülekezés szabadsága tekintetében tett 

nemzetközi kötelezettségvállalásaival; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2012 A7-0355/23 

Módosítás  23 
Nicole Kiil-Nielsen 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés – o a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  oa) szólítsák fel Kazahsztánt, hogy a 

velencei bizottság tagjaként mutassa ki az 

Európa Tanács normáinak betartása 

melletti elkötelezettségét azáltal, hogy 

meghatározott törvénytervezetek és 

nemrégiben elfogadott törvények 

tekintetében együttmőködik a velencei 

bizottsággal; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2012 A7-0355/24 

Módosítás  24 
Nicole Kiil-Nielsen 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0355/2012 
Liisa Jaakonsaari 
Az EU és Kazahsztán közötti megerısített partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

folytatott tárgyalások 

2012/2153(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés – am a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  ama) fejezzék ki aggodalmukat a 

Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel 

partnerségben létrehozandó nemzetközi 

nukleárisüzemanyag-bankra irányuló 

kezdeményezés miatt, és e tekintetben 

szólítsák fel a kazah hatóságokat, hogy 

hozzák nyilvánosságra a folyamatban lévı 

tárgyalásokkal kapcsolatos összes 

információt és az Aarhusi Egyezménnyel 

összhangban azonnal kezdjék meg a 

szükséges környezeti hatásvizsgálatot és a 

konzultációs eljárást;  

Or. en 

 

 


