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Emenda  20 

Nicole Kiil-Nielsen 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negozjati għal ftehim imsaħħaħ ta’ sħubija u kooperazzjoni bejn l-UE u l-KaŜakistan 

2012/2153(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 2 – punt ka (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  (ka) jagħmluha ëara lill-awtoritajiet tal-
KaŜakistan li kull darba li jitwettaq ksur 
serju tad-drittijiet tal-bniedem minn pajjiŜ 
sieħeb li miegħu jkun āie konkluŜ ftehim 
internazzjonali, bħalma hu ftehim ta’ 
sħubija u kooperazzjoni, l-UE tieħu passi 
iŜjed kuraāājuŜi fit-twettiq tas-sanzjonijiet 
xierqa kif stipulat fil-klawsoli dwar id-
drittijiet tal-bniedem tal-ftehim, inkluŜa l-
possibilità ta’ sospensjoni temporanja tal-
ftehim; 

Or. en 
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Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller 
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Rapport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negozjati għal ftehim imsaħħaħ ta’ sħubija u kooperazzjoni bejn l-UE u l-KaŜakistan 

2012/2153(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 2 – punt kb (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  (kb) jesprimu li mhumiex lesti li 
jikkonkludu xi Ftehim imsaħħaħ ta' 
Sħubija u Kooperazzjoni li ma jkunx 
jinkludi kapitolu dwar l-IŜvilupp 
Sostenibbli li jkun jipprovdi għal 
standards soëjali u ambjentali vinkolanti 
u li jkun suāāett għall-mekkaniŜmu għas-
soluzzjoni tat-tilwim tal-Ftehim ta' 
Sħubija u Kooperazzjoni; 

Or. en 
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Nicole Kiil-Nielsen 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negozjati għal ftehim imsaħħaħ ta’ sħubija u kooperazzjoni bejn l-UE u l-KaŜakistan 

2012/2153(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 2 – punt la (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  (la) jistiednu lill-awtoritajiet Kazaki, f'dan 
ir-rigward, sabiex jinvestigaw minnufih u 
b'mod imparzjali l-allegazzjonijiet ta' 
tortura u ta' trattament ħaŜin b'rabta mal-
vjolenza f'Zhanaozen u biex lil dawk li 
wettqu dawn ir-reati jŜommuhom 
responsabbli jagħtu kont ta' għemilhom, 
jirtiraw l-akkuŜa kriminali vaga ta' 
"inëitament ta' diskordanza soëjali", 
jeħilsu mid-detenzjoni ta’ qabel il-proëess 
lil dawk l-attivisti tal-oppoŜizzjoni li qed 
jinŜammu abbaŜi ta' din l-akkuŜa, u 
jeŜaminaw mill-ādid il-leāislazzjoni dwar 
il-libertà ta' għaqda sabiex din tināab 
konformi mal-obbligi internazzjonali tal-
Kazakistan dwar il-libertà ta' għaqda; 

Or. en 
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Nicole Kiil-Nielsen 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negozjati għal ftehim imsaħħaħ ta’ sħubija u kooperazzjoni bejn l-UE u l-KaŜakistan 

2012/2153(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 2 – punt oa (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  (oa) jistiednu lill-Kazakistan, sabiex bħala 
membru tal-Kummissjoni ta' Venezja, juri 
l-impenn tiegħu għall-istandards tal-
Kunsill tal-Ewropa billi jikkoopera mal-
Kummissjoni ta' Venezja rigward abbozzi 
ta' liāijiet speëifiëi u liāijiet adottati 
reëentement; 

Or. en 
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Liisa Jaakonsaari 

Negozjati għal ftehim imsaħħaħ ta’ sħubija u kooperazzjoni bejn l-UE u l-KaŜakistan 

2012/2153(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 2 – punt ama (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  (ama)  

jesprimu tħassib dwar l-inizjattiva li jiāi 
stabbilit bank internazzjonali ta' 
karburant nukleari fil-Kazakistan fi 
sħubija mal-Aāenzija Internazzjonali tal-
Enerāija Atomika u jistiednu, f'dan ir-
rigward, lill-awtoritajiet Kazaki 
jippubblikaw l-informazzjoni relevanti 
kollha dwar in-negozjati li għaddejjin 
bħalissa u jibdew minnufih il-valutazzjoni 
tal-impatt ambjentali meħtieāa u l-
proëedura ta' konsultazzjoni f'konformità 
mal-Konvenzjoni ta' Århus;  

Or. en 

 

 

 


