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14.11.2012 A7-0355/20 

Amendamentul 20 

Nicole Kiil-Nielsen 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 
Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 

2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 – litera ka (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (ka) să explice clar autorităților kazahe 
că, de fiecare dată când o țară parteneră 
cu care a fost încheiat un acord 
internațional, cum este un acord de 
parteneriat și cooperare, încalcă grav 
drepturile omului, UE va lua măsuri mai 
ferme de aplicare a sancțiunilor 
corespunzătoare, prevăzute în clauzele 
privind drepturile omului din acordul 
respectiv, inclusiv o eventuală suspendare 
temporară a acordului; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/21 

Amendamentul 21 

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 – litera kb (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (kb) să-și exprime refuzul de a încheia 
orice APC consolidat care nu include un 
capitol referitor la dezvoltarea sustenabilă 
cuprinzând standarde sociale și de mediu 
obligatorii și care nu face obiectul 
mecanismului de soluționare a litigiilor 
din cadrul APC; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/22 

Amendamentul 22 

Nicole Kiil-Nielsen 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 – litera la (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (la) să solicite autorităților kazahe, în 
această privință, să investigheze prompt și 
imparțial toate alegațiile referitoare la 
tortură și la rele tratamente în legătură cu 
violențele din Janaozen și să-i tragă la 
răspundere pe autorii acestora, să retragă 
acuzația penală vagă de „incitare la 
dezordine socială”, să-i elibereze din 
arestul preventiv pe activiștii din opoziție, 
reținuți în acest temei, precum și să 
revizuiască legislația privind libertatea de 
întrunire, pentru a o alinia obligațiilor 
internaționale ale Kazahstanului cu 
privire la libertatea de întrunire; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/23 

Amendamentul 23 

Nicole Kiil-Nielsen 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 – litera oa (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (oa) să solicite Kazahstanului ca, în 
calitate de membru al Comisiei de la 
Veneția, să-și demonstreze angajamentul 
față de standardele Consiliului Europei 
prin cooperarea cu Comisia de la Veneția 
cu privire la proiectele de lege specifice și 
la legile adoptate recent; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/24 

Amendamentul 24 

Nicole Kiil-Nielsen 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan 
2012/2153(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 – litera ama (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (ama) să-și exprime îngrijorarea cu 
privire la inițiativa de a înființa în 
Kazahstan o bancă internațională de 
combustibil nuclear, în parteneriat cu 
Agenția Internațională a Energiei 
Atomice și, în acest sens, să solicite 
autorităților kazahe să facă publice toate 
informațiile pertinente cu privire la 
negocierile în curs și să inițieze imediat 
evaluarea necesară a impactului asupra 
mediului și procedura de consultare în 
conformitate cu Convenția de la Aarhus;  

Or. en 

 

 


