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Amendement  20 

Nicole Kiil-Nielsen 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 – letter k bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (k bis) aan de Kazachse autoriteiten 

duidelijk te maken dat wanneer een 

partnerland waarmee een internationale 

overeenkomst is gesloten, zoals een 

partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst, de 

mensenrechten op ernstige wijze schendt, 

de EU krachtiger zal optreden bij de 

toepassing van passende sancties zoals 

vastgelegd in de mensenrechtenclausules 

van de overeenkomst, met inbegrip van 

een eventuele tijdelijke opschorting van de 

overeenkomst; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/21 

Amendement  21 

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 – letter k ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (k ter) zich niet bereid te tonen een 

versterkte PSO te sluiten waarin geen 

hoofdstuk over duurzame ontwikkeling is 

opgenomen dat bindende sociale en 

milieunormen bevat en dat is 

onderworpen aan het mechanisme voor 

geschillenbeslechting van de PSO; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/22 

Amendement  22 

Nicole Kiil-Nielsen 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 – letter l bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (l bis) de Kazachse autoriteiten in dit 

verband op te roepen alle vermeende 

gevallen van foltering en slechte 

behandeling die verband houden met het 

in Zhanaozen gebruikte geweld 

onverwijld en onpartijdig te onderzoeken, 

hen die zich hieraan schuldig hebben 

gemaakt voor de rechter te brengen, de 

vage strafrechtelijke aanklacht van 

"aanzetten tot sociale verdeeldheid" in te 

trekken, het voorarrest van de activisten 

van de politieke oppositie die op basis van 

deze aanklacht vastzitten, te beëindigen, 

en de wetgeving inzake vrijheid van 

vereniging te herzien en deze in 

overeenstemming te brengen met de 

internationale verplichtingen van het land 

inzake vrijheid van vereniging; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/23 

Amendement  23 

Nicole Kiil-Nielsen 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 – letter o bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (o bis) een beroep te doen op Kazachstan, 

als lid van de Commissie van Venetië, om 

blijk te geven van zijn engagement ten 

aanzien van de normen van de Raad van 

Europa door samen te werken met de 

Commissie van Venetië op het gebied van 

specifieke wetsontwerpen  en onlangs 

aangenomen wetten; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/24 

Amendement  24 

Nicole Kiil-Nielsen 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Onderhandelingen voor een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 

de EU en Kazachstan 

2012/2153(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 – letter am bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (am bis) hun bezorgdheid te uiten over het 

initiatief voor de oprichting van een 

internationale bank voor kernbrandstof in 

samenwerking met de Internationale 

Organisatie voor Atoomenergie en in dit 

verband de Kazachse autoriteiten op te 

roepen alle relevante informatie over de 

lopende onderhandelingen openbaar te 

maken en onverwijld de noodzakelijke 

milieueffectbeoordeling te beginnen 

evenals de raadplegingsprocedure in 

overeenstemming met het Verdrag van 

Aarhus;  

Or. en 

 

 


