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Pakeitimas  13 

Nicole Kiil-Nielsen 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Kazakhstan 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

13. reiškia pasipiktinimą d÷l opozicijos 

lyderių ir žurnalistų įkalinimo nuo 2012 m. 

sausio m÷n. ir ragina Kazachstano valdžios 

institucijas nutraukti šalyje taikomas 

griežtas priemones prieš opoziciją ir 

nepriklausomą žiniasklaidą bei išlaisvinti 

visus d÷l politinių priežasčių įkalintus 

asmenis, įskaitant „Alga“ partijos vadovą 

Vladimirą Kozlovą, laikraščio „Vzgliad“ 

vyriausiąjį redaktorių Igorį Viniavskį ir 

streikuojančių naftos sektoriaus 

darbuotojų teisininkę Nataliją Sokolovą, 

tai pat visus kalinamus asmenis, pamin÷tus 

pareiškimuose, kuriuos ES neseniai pateik÷ 

ESBO nuolatin÷je taryboje; ragina 

užtikrinti, kad V. Kozlovas gal÷tų susitikti 

su artimiausiais šeimos nariais, įskaitant jo 

žmoną, ir atlikti nepriklausomą jo 

sveikatos būkl÷s patikrinimą; 

13. reiškia pasipiktinimą d÷l opozicijos 

lyderių ir žurnalistų įkalinimo nuo 2012 m. 

sausio m÷n. ir ragina Kazachstano valdžios 

institucijas nutraukti šalyje taikomas 

griežtas priemones prieš opoziciją ir 

nepriklausomą žiniasklaidą bei išlaisvinti 

visus d÷l politinių priežasčių įkalintus 

asmenis, įskaitant „Alga“ partijos vadovą 

Vladimirą Kozlovą ir laikraščio „Vzgliad“ 

vyriausiąjį redaktorių Igorį Viniavskį, tai 

pat visus kalinamus asmenis, pamin÷tus 

pareiškimuose, kuriuos ES neseniai pateik÷ 

ESBO nuolatin÷je taryboje; ragina 

užtikrinti, kad V. Kozlovas gal÷tų susitikti 

su artimiausiais šeimos nariais, įskaitant jo 

žmoną, ir atlikti nepriklausomą jo 

sveikatos būkl÷s patikrinimą; palankiai 

vertina tai, kad išlaisvinta naftos 

bendrov÷s „Karazhanbasmunai“ 

profesinių sąjungų teisinink÷ Natalya 

Sokolova, kuri anksčiau buvo nuteista 

šešerius metus kal÷ti, dabar bausm÷ 

sumažinta iki trejų metų lygtinio laisv÷s 

at÷mimo; tačiau apgailestauja d÷l to, kad 

N. Sokolovai Aukščiausiojo Teismo 

sprendimu vis dar neleidžiama dalyvauti 
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profesinių sąjungų veikloje, kol nesibaig÷ 

jos lygtinis teistumas; 

Or. en 

 

 

 


