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Pozměňovací návrh  1 

Nicole Kiil-Nielsen 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Kazakhstan 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyjadřuje rozhořčení nad uvězněním 

vůdčích představitelů opozice a novinářů, 

které trvá od ledna 2012, a vyzývá 

kazašské orgány, aby ukončily represi 

opozice a nezávislých sdělovacích 

prostředků v zemi a propustily veškeré 

osoby uvězněné z politických důvodů, 

včetně vůdce strany Alga Vladimira 

Kozlova a šéfredaktora Vzgljadu Igora 

Viňjavského i právní zástupkyně 

stávkujících dělníků v ropném průmyslu 

Natalie Sokolovové, jakož i všech osob 

uvedených v nedávných prohlášeních EU 

ve Stálé radě OBSE, jež jsou dosud 

zadržovány; žádá, aby byl panu Kozlovovi 

umožněn přístup k jeho nejbližším 

rodinným příslušníkům, včetně jeho ženy, 

a žádá o nezávislé posouzení jeho 

zdravotního stavu; 

13. vyjadřuje rozhořčení nad uvězněním 

vůdčích představitelů opozice a novinářů, 

které trvá od ledna 2012, a vyzývá 

kazašské orgány, aby ukončily represi 

opozice a nezávislých sdělovacích 

prostředků v zemi a propustily veškeré 

osoby uvězněné z politických důvodů, 

včetně vůdce strany Alga Vladimira 

Kozlova a šéfredaktora Vzgljadu Igora 

Viňjavského, jakož i všech osob 

uvedených v nedávných prohlášeních EU 

ve Stálé radě OBSE, jež jsou dosud 

zadržovány; žádá, aby byl panu Kozlovovi 

umožněn přístup k jeho nejbližším 

rodinným příslušníkům, včetně jeho ženy, 

a žádá o nezávislé posouzení jeho 

zdravotního stavu; vítá propuštění Natalie 

Sokolovové, právní zástupkyně odborové 

organizace ropné společnosti 

Karažanbasmunaj, která byla odsouzena 

k trestu šesti let odnětí svobody, jenž byl 

nyní zmírněn na tři roky podmíněně; 

vyjadřuje však politování nad skutečností, 

že paní Sokolovová má na základě 

rozsudku Nejvyššího soudu i nadále zákaz 

podílet se během tohoto podmíněného 
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trestu na činnosti odborů;   

Or. en 

 

 


