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14.11.2012 A7-0355/20 

Predlog spremembe  20 

Nicole Kiil-Nielsen 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 

2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 – točka k a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (ka) pojasnijo kazahstanskim oblastem, da 
bo EU vsakič, ko partnerska država, s 
katero je bil sklenjen mednarodni 
sporazum, kot je sporazum o partnerstvu 
in sodelovanju, hudo krši človekove 
pravice, pogumneje ukrepala in izvedla 
ustrezne sankcije, kot je določeno v 
klavzulah o človekovih pravicah v 
sporazumu, vključno z morebitno začasno 
prekinitvijo izvajanja sporazuma; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/21 

Predlog spremembe  21 

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller  

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 

2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 – točka k b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (kb) izrazijo, da niso pripravljeni skleniti 
sporazuma o okrepljenem partnerstvu in 
sodelovanju, ki ne bi vključeval poglavja o 
trajnostnem razvoju, v katerem bi določili 
zavezujoče socialne in okoljske standarde 
in za katerega bi veljal mehanizem za 
reševanje sporov v okviru sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/22 

Predlog spremembe  22 

Nicole Kiil-Nielsen  

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 

2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 – točka 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (la) v zvezi s tem pozovejo kazahstanske 
oblasti, naj takoj in nepristransko 
raziščejo vse trditve o mučenju in slabem 
ravnanju v povezavi z nasiljem v 
Žanjaoznu in obtožijo storilce, razveljavijo 
nejasne kazenske obtožbe o „podžiganju 
socialnih nemirov“ in izpustijo iz pripora 
pred sojenjem opozicijske aktiviste, ki so 
pridržani na tej osnovi, prav tako pa naj 
pregledajo zakonodajo o svobodi 
združevanja in jo uskladijo z 
mednarodnimi obveznostmi Kazahstana 
na področju svobode združevanja; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/23 

Predlog spremembe  23 

Nicole Kiil-Nielsen  

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 

2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 – točka o a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (oa) pozovejo Kazahstan kot članico 
Beneške komisije, naj s sodelovanjem z 
Beneško komisijo glede določenih 
osnutkov zakonov in nedavno sprejete 
zakonodaje pokaže, da izpolnjuje 
standarde Sveta Evrope; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/24 

Predlog spremembe  24 

Nicole Kiil-Nielsen  

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU 

2012/2153(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 – točka am a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (ama) izrazita zaskrbljenost nad pobudo 
za ustanovitev mednarodne banke 
jedrskega goriva v Kazahstanu v 
partnerstvu z Mednarodno agencijo za 
jedrsko energijo in v zvezi s tem pozoveta 
kazahstanske oblasti, naj objavijo vse 
pomembne informacije o tekočih 
pogajanjih in takoj začnejo izvajati 
obvezno presojo vplivov na okolje ter 
postopek posvetovanja v skladu z 
Aarhuško konvencijo;  

Or. en 

 

 


