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Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Kazachstane (2012/2553(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kazachstane a Strednej Ázii vrátane 
svojho rozhodnutia o stave vykonávania stratégie EÚ pre Strednú Áziu1 a svojho 
rozhodnutia o prípade Jevgenija Žotisa v Kazachstane2,

– so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci (DPS) s Kazachstanom a na rokovania o 
novej DPS,

– so zreteľom na stratégiu EÚ pre nové partnerstvo so Strednou Áziou, ktorú prijala 
Európska rada 21. – 22. júna 2007, a na jej správy o pokroku z 24. júna 2008 a z 28. júna 
2010,

– so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie EÚ 
Ashtonovej zo 17. decembra 2011 o udalostiach v kazašskom okrese Žanaozen, 
vyhlásenie zo 17. januára o parlamentných voľbách v Kazachstane,

– so zreteľom na stanovisko Výboru OSN pre ľudské práva zo 17. decembra 2011,

– so zreteľom na spoločnú predbežnú správu volebnej pozorovateľskej misie organizácie 
OBSE a úradu ODIHR, parlamentného zhromaždenia OBSE a parlamentného 
zhromaždenia Rady Európy, ktorá bola vydaná dňa 16. januára 2012 v súvislosti s 
voľbami do zákonodarného zboru, ktoré sa uskutočnili 15. januára 2012,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže vzťahy medzi EÚ a Kazachstanom sa v posledných rokoch posilňujú a keďže čo sa 
týka sociálno-ekonomického rozvoja v Strednej Ázii a stability a bezpečnosti v tomto 
regióne zohráva Kazachstan kľúčovú úlohu;

B. keďže 17. februára 2012 kazašský prezident podpísal niekoľko zákonov, ktoré sú 
zamerané na zlepšenie právneho základu pracovno-právnych vzťahov, práv zamestnancov 
a sociálneho dialógu a na posilnenie nezávislosti súdnictva, keďže sú potrebné ďalšie a 
nepretržité snahy aj vzhľadom na uplatňovanie už existujúcich zákonov, aby sa zaistila 
ďalšia demokratizácia, dodržiavanie ľudských práv a posilňovanie právnych noriem,

C. keďže štrajk ropných robotníkov v oblasti Žanaozen a iných oblastiach Kazachstanu 
pretrváva už od jari 2011, keďže v Žanaozene došlo 16. decembra 2011 k násilným 
konfliktom a keďže úrady oznámili, že tieto konflikty budú vyšetrované na medzinárodnej 
úrovni; keďže regionálne orgány sa zaviazali, že poskytnú finančnú podporu rodinám 
obetí, ktoré zomreli počas týchto udalostí,

1 P7_TA(2011)0588.
2 P7_TA(2009)0023.
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D. keďže sa javí, že od decembra 2011 nie je zabezpečená činnosť opozície ani sloboda 
médií a keďže z oblasti Žanaozen sú hlásené prípady zatknutia členov opozície a 
novinárov,

E. keďže v súvislosti s parlamentnými voľbami, ktoré sa konali 15. januára, organizácia 
OBSE a úrad ODHIR skonštatovali, že sa pri organizácii parlamentných volieb vyskytli 
mnohé nedostatky a uviedli, že voľby neprebehli v súlade s medzinárodnými normami pre 
organizáciu volieb,

F. keďže Kazachstan sa ako člen organizácie OBSE, ktorej predsedal v roku 2010, zaviazal 
dodržiavať a uplatňovať základné zásady tejto organizácie,

G. keďže Jevgenijovi Žovtisovi, riaditeľovi medzinárodnej kancelárie pre ľudské práva a 
právny štát v Kazachstane a novinárovi z denníka Vremja Tochnijazovi Kučukovovi bola 
udelená milosť rozhodnutím súdu z 2. februára 2012 po tom, ako boli v septembri 2009 
odsúdení na štyri roky v pracovnom tábore,

1. zdôrazňuje, že vzťahy medzi EÚ a Kazachstanom sú dôležité, ako aj prehlbovanie 
politickej a hospodárskej spolupráce vrátane strategických oblastí ako životné prostredie, 
energetika, obchod a doprava popri oblastiach boja proti terorizmu, organizovanej 
trestnej činnosti a obchodovania s drogami; podčiarkuje skutočnosť, že minulý rok sa 
niesol v znamení zvýšenej spolupráce, častých stretnutí na vysokej úrovni a začali sa 
rokovania týkajúce sa novej dohody o partnerstve a spolupráci;

2. nabáda Kazachstan, aby dodržiaval svoj vlastný záväzok uskutočňovať ďalšie reformy s 
cieľom budovať otvorenú a demokratickú spoločnosť, v ktorej bude fungovať nezávislá 
občianska spoločnosť a opozícia a v ktorej budú dodržiavané základné ľudské práva a 
právne normy; zdôrazňuje, že pokrok pri rokovaniach o novej dohode bude tiež závisieť 
od pokroku politických reforiem v Kazachstane; 

3. berie na vedomie plán realizácie vstupu Kazachstanu do Svetovej obchodnej organizácie, 
čo prispeje k vytvoreniu rovnocennejších podmienok pre podnikateľské kruhy na oboch 
stranách, zjednoduší a zliberalizuje obchod a stane sa znakom spolupráce a otvorenosti; 
zdôrazňuje, že vstupom do WTO preberá Kazachstan na seba záväzok dodržiavať všetky 
pravidlá WTO vrátane vzdania sa protekcionistických opatrení; 

4. berie na vedomie predbežnú správu volebnej pozorovateľskej misie OBSE/ODIHR, 
parlamentného zhromaždenia OBSE a parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktorá 
uvádza, že parlamentné voľby z 15. januára boli z technického hľadiska dobre 
zorganizované, neboli počas nich však dodržané kľúčové demokratické zásady, 
vzhľadom na prekážky, ktorým boli strany vystavené pri registrácii, a rušenie registrácie 
ich kandidátov, blízke vzťahy medzi štátnom a vládnucou stranou, nedostatočnú 
transparentnosť pri sčítavaní hlasov a prípady volebných podvodov; 

5. víta právne zmeny, ku ktorým došlo v posledných mesiacoch s cieľom zvýšiť počet strán 
v parlamente; víta skutočnosť, že po voľbách do zákonodarného zboru sú v novom 
parlamente zastúpené tri strany, čo je dôležitým krokom na ceste k pluralistickejšej 
demokratickej politickej kultúre v Kazachstane; nabáda kazašské orgány, aby 
uskutočňovali ďalšie reformy, ktoré sú potrebné na uskutočnenie skutočne pluralitných 
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volieb, a aby podporovali činnosť nezávislých médií a mimovládnych organizácií;

6. vyzýva kazašské orgány, aby sa prednostne zaoberali zisteniami volebnej 
pozorovateľskej misie OSCE/ODHIR, a tým umožnili opozícii v krajine, aby mohla 
zaujať svoju pozíciu v demokratickej spoločnosti, a urobili všetky potrebné opatrenia v 
záujme dodržiavania medzinárodných noriem pre organizáciu volieb; vyzýva Európsku 
službu pre vonkajšiu činnosť, aby podporila Kazachstan pri riešení týchto otázok; 

7. vyjadruje hlboké znepokojenie a sústrasť v súvislosti s udalosťami, ktoré sa odohrali 16. 
decembra 2011 v kazašskom okrese Žanaozen, kde zomrelo 16 ľudí a ďalších 110 bolo 
zranených; víta skutočnosť, že bola vytvorená vládna komisia, ktorá bude vyšetrovať túto 
udalosť; vyzýva kazašské orgány, aby dodržali svoj prísľub zabezpečiť objektívne a 
transparentné vyšetrovanie s cieľom priniesť spoľahlivé informácie o týchto udalostiach, 
postaviť pred súd osoby, ktoré sú zodpovedné za zneužitie právomoci, a umožniť 
medzinárodný dohľad nad vyšetrovaním; žiada, aby bol do tejto oblasti poskytnutý voľný 
prístup pre medzinárodné organizácie a miestne organizácie občianskej spoločnosti; 

8. vyzýva kazašské orgány a zúčastnené spoločnosti, aby prostredníctvom sociálneho 
dialógu našli mierové, spravodlivé a udržateľné riešenie problémov, ktorým čelia 
štrajkujúci ropní robotníci; poznamenáva, že v niektorých oblastiach už štrajkujúci našli 
riešenie a štrajk ukončili; berie na vedomie vyhlásenie žanaozenských orgánov, že urobia 
komplexné opatrenia na podporu obnovy a dlhodobého rozvoja tejto oblasti; 

9. vyjadruje svoje pohoršenie nad uväznením opozičných lídrov a novinárov, ktorí sú vo 
väzbe od januára 2012 a medzi ktorými je Aižangul Amirovová, Igor Viňavskij a 
Vladimír Kozlov, jeden z vedúcich predstaviteľov strany Národný front; vyzýva kazašské 
orgány, aby dodržiavali medzinárodné záväzky, ktoré podpísali a medzi ktorými je aj 
dohoda s OBSE o dodržiavaní práva na slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania a 
združovania; zdôrazňuje záväzok EÚ podporovať Kazachstan v tejto práci napríklad 
prostredníctvom technickej pomoci od ESVČ;

10. vyzdvihuje účasť oficiálnych predstaviteľov Kazachstanu na otvorených a 
konštruktívnych stretnutiach s poslancami Európskeho parlamentu za prítomnosti 
občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií, ktoré sa konali od januára 2012 v 
Európskom parlamente, kde títo predstavitelia preukázali otvorený prístup voči 
medzinárodnému vyšetrovaniu týchto udalostí a prisľúbili informácie týkajúce sa zatknutí 
z minulých mesiacov; očakáva, že po vyhláseniach budú nasledovať aj konkrétne 
činnosti;

11. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s novým zákonom o národnej bezpečnosti, ktorý 
podpísal kazašský prezident začiatkom januára a ktorý povoľuje útlak osôb, o ktorých sa 
predpokladá, že poškodzujú povesť krajiny na medzinárodnej scéne; vyzýva kazašské 
orgány, aby podnikli potrebné opatrenia v záujme prísnejšieho dodržiavania základných 
zásad a aby zabezpečili médiám, opozičným hnutiam a organizáciám občianskej 
spoločnosti slobodný výkon svojej činnosti;

12. podčiarkuje význam dialógu o ľudských právach medzi orgánmi EÚ a Kazachstanu, 
počas ktorého možno otvorene hovoriť o všetkých otázkach; žiada, aby sa posilnili takéto 
dialógy s cieľom zabezpečiť ich väčšiu účinnosť a aby boli viac zamerané na výsledok a 



RE\895060SK.doc 5/5 PE483.191v01-00

SK

umožňovali účasť zástupcov občianskej spoločnosti; 

13. vyzýva EÚ, a osobitne vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku, aby dôkladne sledovala tento vývoj, predkladala kazašským orgánom svoje 
námietky, ponúkla pomoc a pravidelne informovala Európsky parlament; 

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Kazachstanu.


