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Ændringsforslag  1 

Struan Stevenson 

for ECR-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om sagen om Evgenij Zhovtis i Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt C 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

C. der henviser til, at Kasakhstans interne 

situation til trods for denne vigtige 

internationale opgave i de sidste par 

måneder er blevet forværret gennem den 

seneste skærpelse af medierestriktionerne 

og en række omstridte retsforfølgelser, 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Struan Stevenson 

for ECR-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om sagen om Evgenij Zhovtis i Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt D 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

D. der henviser til, at Evgenij Zhovtis, der 

er direktør for det kasakhiske internationale 

kontor for menneskerettigheder og 

retsstatsprincipper og en fremtrædende 

menneskerettighedsforkæmper, blev dømt 

skyldig i uagtsomt manddrab og idømt fire 

års fængsel, fordi han den 26. juli påkørte 

og dræbte en fodgænger, 

D. der henviser til, at Evgenij Zhovtis, der 

er direktør for det kasakhiske internationale 

kontor for menneskerettigheder og 

retsstatsprincipper og en fremtrædende 

menneskerettighedsforkæmper, blev dømt 

skyldig i uagtsomt manddrab og idømt fire 

år i et fængsel med et lavt 

sikkerhedsniveau, fordi han den 26. juli 

påkørte og dræbte en fodgænger, 

Or. en 



 

AM\790476DA.doc  PE428.666v01-00 }  

 PE428.668v01-00 }  

 PE428.670v01-00 }  

 PE428.673v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

16.9.2009  B7-0062/2009 }  

 B7-0064/2009 }  

 B7-0066/2009 }  

 B7-0069/2009 } RC1/Am. 3 

Ændringsforslag  3 

Struan Stevenson 

for ECR-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om sagen om Evgenij Zhovtis i Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt E 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

E. der henviser til, at Evgenij Zhovtis den 

27. juli 2009 blev omtalt som vidne i 

politiets efterforskning, som blev indledt 

på denne dato, der henviser til, at Zhovtis' 

status i efterforskningen blev ændret til at 

være en mistænkt den 28. juli 2009, men at 

hans juridiske rådgivere i strid med 

kasakhisk lovgivning ikke blev underrettet 

om dette før den 14. august 2009, 

E. der henviser til, at Evgenij Zhovtis den 

27. juli 2009 blev omtalt som vidne i 

politiets efterforskning, som blev indledt 

på denne dato, der henviser til, at Zhovtis' 

status i efterforskningen blev ændret til at 

være en mistænkt den 28. juli 2009, men at 

hans juridiske rådgivere i strid med 

kasakhisk lovgivning ikke blev underrettet 

om dette før den 14. august 2009; der 

henviser til, at den kasakhiske regering 

bestemt nægter enhver form for indgriben 

i retssagen; der henviser til, at Zhovtis' 

tilhængere, herunder USA's ambassade 

og andre landes ambassader uhindret fik 

adgang til retsmøderne; der henviser til, 

at domstolen dømte Zhovtis skyldig for 

mordet på Kanat Moldybaev; der henviser 

til, at det dybt beklager den tragiske 

ulykke og udtrykker fuld sympati med den 

afdødes slægtninge; der henviser til, at 

den kasakhiske regering hævder, at 

Zhovtis' sagkundskab, proaktive 

inddragelse og konstruktive kritik har 

bidraget til at reformere den kasakhiske 

lovgivning og retssystem og har været vidt 

respekteret af ngo'er og den kasakhiske 

regering selv, 
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Ændringsforslag  4 

Struan Stevenson 

for ECR-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om sagen om Evgenij Zhovtis i Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt G 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

G.  der henviser til, at Zhovtis på møder 

med OSCE havde berettet om krænkelser 

af menneskerettigheder i sit land og rejst 

tvivl om landets egnethed til at have 

formandskabet for en organisation, som 

arbejder for at opretholde demokratiske 

principper, 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Struan Stevenson 

for ECR-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om sagen om Evgenij Zhovtis i Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

1. udtrykker alvorlig bekymring over 

måden, hvorpå efterforskningen af den 

tragiske begivenhed og den efterfølgende 

retssag blev gennemført uden at sætte 

spørgsmålstegn ved retssystemets 

uafhængighed, som er et vigtigt element i 

ethvert demokrati, og henleder 

opmærksomheden på påstande om, at det 

ikke var tilladt at bruge vidneudsagn som 

bevismateriale i forbindelse med Zhovtis' 

forsvar; 

1. udtrykker bekymring over påstande om, 

at det ikke var tilladt at bruge vidneudsagn 

som bevismateriale i forbindelse med 

Zhovtis' forsvar; 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Struan Stevenson 

for ECR-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om sagen om Evgenij Zhovtis i Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

2. opfordrer de kasakhiske myndigheder til 

straks og med fuld respekt for 

gennemskuelighed og retsstatsprincippet 

at gennemføre en ny fuldstændig og 

retfærdig efterforskning af 

omstændighederne omkring begivenheden 

og i overensstemmelse hermed at tage 

Evgenij Zhovtis' domsafsigelse og dom op 

til fornyet overvejelse; 

2. opfordrer de kasakhiske myndigheder til 

at gennemføre en yderligere fuldstændig 

og retfærdig efterforskning af 

omstændighederne omkring begivenheden 

og i overensstemmelse hermed at tage 

Evgenij Zhovtis' domsafsigelse og dom op 

til fornyet overvejelse, hvis Zhovtis vil 

appellere dommen; 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Struan Stevenson 

for ECR-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om sagen om Evgenij Zhovtis i Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

4. henleder opmærksomheden på, at en 

række menneskerettighedsorganisationer 

gav udtryk for betydelige forbehold over 

for den kasakhiske regerings reelle ønske 

om ændringer, da afgørelsen om at tildele 

landet formandskabet for OSCE blev 

offentliggjort i 2007, og forventer, at de 

kasakhiske myndigheder gør alt for at 

forbedre og gøre konkrete fremskridt i 

retning af demokrati og 

menneskerettigheder, inden landet 

overtager formandskabet for OSCE; 

4. henleder opmærksomheden på, at en 

række menneskerettighedsorganisationer 

gav udtryk for betydelige forbehold over 

for den kasakhiske regerings reelle ønske 

om ændringer, da afgørelsen om at tildele 

landet formandskabet for OSCE blev 

offentliggjort i 2007, og støtter de 

kasakhiske myndigheder med at forbedre 

og gøre konkrete fremskridt i retning af 

demokrati og menneskerettigheder, inden 

landet overtager formandskabet for OSCE; 

Or. en 
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