
 

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

 PE428.668v01-00 }  

 PE428.670v01-00 }  

 PE428.673v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

16.9.2009  B7-0062/2009 }  

 B7-0064/2009 }  

 B7-0066/2009 }  

 B7-0069/2009 } RC1/Τροπ. 1 

Τροπολογία  1 

Struan Stevenson 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε την περίπτωση του Yevgeny Zhovtis στο Καζαχστάν 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι παρά το 
σηµαντικό αυτό διεθνές καθήκον, η 
εσωτερική κατάσταση στο Καζαχστάν 
τους τελευταίους λίγους µήνες 
σηµαδεύτηκε από την πρόσφατη 
σκλήρυνση των περιορισµών στα µέσα 
ενηµέρωσης και από µια σειρά 
αµφιλεγόµενων δικών, 

διαγράφεται 

Or. en 
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16.9.2009  B7-0062/2009 }  

 B7-0064/2009 }  

 B7-0066/2009 }  

 B7-0069/2009 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

Struan Stevenson 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε την περίπτωση του Yevgeny Zhovtis στο Καζαχστάν 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ∆ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 3 

Σεπτεµβρίου 2009 ο Yevgeny Zhovtis, 

διευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου 

Καζαχστάν για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

και το Κράτος ∆ικαίου και εξέχων 

υπερασπιστής των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, κατηγορήθηκε για 

ανθρωποκτονία επειδή παρέσυρε και 

σκότωσε µε το αυτοκίνητό του έναν πεζό 

στις 26 Ιουλίου 2009 και καταδικάστηκε 

σε τετραετή κάθειρξη σε ποινικό 
στρατόπεδο, 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 3 

Σεπτεµβρίου 2009 ο Yevgeny Zhovtis, 

διευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου 

Καζαχστάν για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

και το Κράτος ∆ικαίου και εξέχων 

υπερασπιστής των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, κατηγορήθηκε για 

ανθρωποκτονία επειδή παρέσυρε και 

σκότωσε µε το αυτοκίνητό του έναν πεζό 

στις 26 Ιουλίου 2009 και καταδικάστηκε 

σε τετραετή κάθειρξη σε φυλακή χαµηλής 
ασφαλείας, 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Struan Stevenson 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε την περίπτωση του Yevgeny Zhovtis στο Καζαχστάν 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Ιουλίου 

2009 ο Evgeniy Zhovtis θεωρήθηκε 

µάρτυρας στην αστυνοµική έρευνα που 

ξεκίνησε την ίδια ηµέρα· λαµβάνοντας 

υπόψη ότι στις 28 Ιουλίου 2009 

θεωρήθηκε ύποπτος αλλά, κατά παράβαση 

της νοµοθεσίας του Καζαχστάν, η νοµική 

του υπεράσπιση µέχρι τις 14 Αυγούστου 

2009 δεν είχε ενηµερωθεί για αυτή την 

αλλαγή ιδιότητας· 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Ιουλίου 

2009 ο Evgeniy Zhovtis θεωρήθηκε 

µάρτυρας στην αστυνοµική έρευνα που 

ξεκίνησε την ίδια ηµέρα· λαµβάνοντας 

υπόψη ότι στις 28 Ιουλίου 2009 

θεωρήθηκε ύποπτος αλλά, κατά παράβαση 

της νοµοθεσίας του Καζαχστάν, η νοµική 

του υπεράσπιση µέχρι τις 14 Αυγούστου 

2009 δεν είχε ενηµερωθεί για αυτή την 

αλλαγή ιδιότητας· λαµβάνοντας υπόψη ότι 
η Κυβέρνηση του Καζαχστάν αρνείται 
κατηγορηµατικά ότι είχε οποιαδήποτε 
παρέµβαση στις εργασίες του 
δικαστηρίου· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 
υποστηρικτές του κ. Zhovtis, 
συµπεριλαµβανοµένων των Πρεσβειών 
των ΗΠΑ και άλλων χωρών, είχαν 
ανεµπόδιστη είσοδο στις ακροάσεις του 
δικαστηρίου· λαµβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαστήριο έκρινε τον κ. Zhovtis ένοχο 
για το θάνατο του κ. Kanat Moldybaev· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το 
τραγικό ατύχηµα και συµπάσχει πλήρως 
µε τους συγγενείς του αποθανόντος· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση του 
Καζαχστάν υποστηρίζει πως η 
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πραγµατογνωµοσύνη, η ενεργός 
συµµετοχή και οι εποικοδοµητικές 
επικρίσεις του κ. Zhovtis έχουν βοηθήσει 
στη µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας και 
του νοµικού συστήµατος του Καζαχστάν 
και έχουν τύχει µεγάλου σεβασµού εκ 
µέρους της κοινότητας των ΜΚΟ και εκ 
µέρους της ίδιας της Κυβέρνησης του 
Καζαχστάν·  

Or. en 
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 B7-0064/2009 }  
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Τροπολογία  4 

Struan Stevenson 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε την περίπτωση του Yevgeny Zhovtis στο Καζαχστάν 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 
συνεδριάσεις του ΟΑΣΕ ο Zhovtis είχε 
καταθέσει λεπτοµερώς για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στη χώρα του οι οποίες 
θέτουν ένα ερωτηµατικό ως προς την 
ικανότητα της χώρας του να αναλάβει 
την προεδρία ενός οργανισµού που έχει 
ως καθήκον την προάσπιση των 
δηµοκρατικών αρχών, 

διαγράφεται 

Or. en 
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 B7-0064/2009 }  

 B7-0066/2009 }  
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Τροπολογία  5 

Struan Stevenson 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε την περίπτωση του Yevgeny Zhovtis στο Καζαχστάν 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. χωρίς να αµφισβητεί την ανεξαρτησία 

του δικαστικού συστήµατος, που αποτελεί 

κεντρικό στοιχείο κάθε δηµοκρατικού 

συστήµατος, εκφράζει τις σοβαρές του 
ανησυχίες ως προς τον τρόπο µε τον 
οποίο διενεργήθηκαν οι έρευνες για το 
τραγικό ατύχηµα και ακολούθως η δίκη 
και επισηµαίνει τους ισχυρισµούς ότι 
κατά τη δίκη δεν κρατήθηκε ως 

αποδεικτικό στοιχείο µια ευνοϊκή για τον 

κ. Zhovti κατάθεση· 

1. χωρίς να αµφισβητεί την ανεξαρτησία 

του δικαστικού συστήµατος, που αποτελεί 

κεντρικό στοιχείο κάθε δηµοκρατικού 

συστήµατος, εκφράζει την ανησυχία του 
για το ότι κατά τη δίκη δεν κρατήθηκε ως 

αποδεικτικό στοιχείο µια ευνοϊκή για τον 

κ. Zhovti κατάθεση· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Struan Stevenson 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε την περίπτωση του Yevgeny Zhovtis στο Καζαχστάν 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. καλεί τις αρχές του Καζαχστάν να 

διενεργήσουν αµέσως και µε πλήρη 
σεβασµό της διαφάνειας και του κράτους 
δικαίου, µια δεύτερη πλήρη και 
αµερόληπτη έρευνα ως προς τις 

περιστάσεις του ατυχήµατος και να 

επανεξετάσουν αναλόγως την ενοχή και 

καταδίκη του Evgeniy Zhovtis· 

22. καλεί τις αρχές του Καζαχστάν να 

διενεργήσουν µια περαιτέρω πλήρη και 

αµερόληπτη έρευνα ως προς τις 

περιστάσεις του ατυχήµατος και να 

επανεξετάσουν αναλόγως την ενοχή και 

καταδίκη του Evgeniy Zhovtis στο πλαίσιο 
οποιασδήποτε έφεσης του κ. Zhovtis· 

Or. en 
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Τροπολογία  7 

Struan Stevenson 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε την περίπτωση του Yevgeny Zhovtis στο Καζαχστάν 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. υπενθυµίζει τις έντονες επιφυλάξεις των 

οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

που είχαν διατυπώσει αµφιβολίες ως προς 

την πραγµατική δέσµευση της Κυβέρνησης 

του Καζαχστάν υπέρ των αλλαγών, όταν 

ανακοινώθηκε το 2007 η απόφαση να της 

ανατεθεί η προεδρία του ΟΑΣΕ, και 

αναµένει από τις αρχές του Καζαχστάν να 
κάνουν κάθε προσπάθεια για να επιτύχουν 
βελτίωση και να πραγµατοποιήσουν απτά 

βήµατα προόδου στους τοµείς του 

εκδηµοκρατισµού της χώρας και του 

σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

προτού αναλάβουν την προεδρία του 

ΟΑΣΕ· 

4. υπενθυµίζει τις έντονες επιφυλάξεις των 

οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

που είχαν διατυπώσει αµφιβολίες ως προς 

την πραγµατική δέσµευση της Κυβέρνησης 

του Καζαχστάν υπέρ των αλλαγών, όταν 

ανακοινώθηκε το 2007 η απόφαση να της 

ανατεθεί η προεδρία του ΟΑΣΕ, και 

στηρίζει τις αρχές του Καζαχστάν στο 
έργο του να επιτύχουν βελτίωση και να 

πραγµατοποιήσουν απτά βήµατα προόδου 

στους τοµείς του εκδηµοκρατισµού της 

χώρας και του σεβασµού των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων προτού αναλάβουν την 

προεδρία του ΟΑΣΕ· 

Or. en
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