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14.11.2012 A7-0355/20 

Alteração  20 

Nicole Kiil-Nielsen 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 – alínea k-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (k-A) Deixem bem claro às autoridades 

cazaques que, sempre que seja cometida 

uma violação grave dos direitos humanos 

por parte de um país parceiro com o qual 

tenha sido celebrado um acordo 

internacional, como um acordo de 

parceria e cooperação, a UE adotará 

medidas mais drásticas na aplicação das 

devidas sanções, tal como estipulado nas 

cláusulas do acordo relativas aos direitos 

humanos, incluindo a eventual suspensão 

temporária do mesmo; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/21 

Alteração  21 

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 – alínea k-B) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (k-B) Manifestem relutância em concluir 

qualquer APC melhorado que não inclua 

um capítulo sobre desenvolvimento 

sustentável prevendo normas sociais e 

ambientais vinculativas e sujeito ao 

mecanismo de resolução de litígios do 

APC; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/22 

Alteração  22 

Nicole Kiil-Nielsen 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 – alínea l-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (l-A) Instem as autoridades cazaques, 

neste contexto, a investigar de forma 

pronta e imparcial todas as alegações de 

tortura e maus tratos em relação à 

violência registada em Zhanaozen e a 

responsabilizar os seus autores, revogar a 

vaga acusação criminal de "incitamento à 

discórdia social" e libertar da prisão 

preventiva os ativistas políticos da 

oposição detidos por essa razão, e rever a 

legislação relativa à liberdade de reunião 

de modo a torná-la conforme com as 

obrigações internacionais do Cazaquistão 

em relação a esta matéria; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/23 

Alteração  23 

Nicole Kiil-Nielsen 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 – alínea o-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (o-A) Exortem o Cazaquistão, na sua 

qualidade de membro da Comissão de 

Veneza, a dar provas da sua adesão às 

normas do Conselho da Europa, 

cooperando com a Comissão de Veneza 

no que diz respeito a projetos de lei 

específicos e legislação recentemente 

adotada; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/24 

Alteração  24 

Nicole Kiil-Nielsen 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação UE-Cazaquistão 

2012/2153(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 – alínea a-M-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (a-M-A) Manifestem preocupação face à 

iniciativa que visa criar um Banco 

Internacional de Combustível Nuclear no 

Cazaquistão, em parceria com a Agência 

Internacional da Energia Atómica, e, 

neste contexto, exortem as autoridades 

cazaques a tornar pública toda a 

informação relevante sobre as 

negociações em curso e a iniciar de 

imediato a necessária avaliação de 

impacto ambiental e o processo de 

consulta, em conformidade com a 

Convenção de Aarhus;  

Or. en 

 

 


