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Emenda  1 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta 
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Kazakhstan 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta 

Paragrafu 13 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta Emenda 

13. Jesprimi r-rabja tiegħu dwar il-fatt li 

mexxejja tal-oppoŜizzjoni u āurnalisti 

ilhom miŜmuma l-ħabs sa minn Jannar 

2012, u jistieden lill-awtoritajiet tal-

Kazakistan iwaqqfu t-traŜŜin tal-

oppoŜizzjoni u tal-midja indipendenti fil-

pajjiŜ, u jeħilsu lill-persuni kollha li 

ntbagħtu l-ħabs għal raāunijiet politiëi, 

inkluŜ il-mexxej tal-partit Alga, Vladimir 

Kozlov, l-editur kap tal-gazzetta Vzglyad, 

Igor Vinyavskiy, u l-avukat tal-ħaddiema 

tas-settur taŜ-Ŝejt li qed jistrajkjaw, 

Natalia Sokolova, kif ukoll il-persuni 

kollha msemmija f'dikjarazzjonijiet reëenti 

tal-UE fil-Kunsill Permanenti tal-OSKE li 

għadhom detenuti; jitlob li s-Sur Kozlov 

jingħata aëëess għall-familja immedjata 

tiegħu, inkluŜa martu, u għal valutazzjoni 

indipendenti tal-kundizzjoni medika 

tiegħu; 

13. Jesprimi r-rabja tiegħu dwar il-fatt li 

mexxejja tal-oppoŜizzjoni u āurnalisti 

ilhom miŜmuma l-ħabs sa minn Jannar 

2012, u jistieden lill-awtoritajiet tal-

Kazakistan iwaqqfu t-traŜŜin tal-

oppoŜizzjoni u tal-midja indipendenti fil-

pajjiŜ, u jeħilsu lill-persuni kollha li 

ntbagħtu l-ħabs għal raāunijiet politiëi, 

inkluŜ il-mexxej tal-partit Alga, Vladimir 

Kozlov u l-editur kap tal-gazzetta Vzglyad, 

Igor Vinyavskiy, kif ukoll il-persuni kollha 

msemmija f'dikjarazzjonijiet reëenti tal-UE 

fil-Kunsill Permanenti tal-OSKE li 

għadhom detenuti; jitlob li s-Sur Kozlov 

jingħata aëëess għall-familja immedjata 

tiegħu, inkluŜa martu, u għal valutazzjoni 

indipendenti tal-kundizzjoni medika 

tiegħu; jilqa' b'sodisfazzjon il-ħelsien ta' 

Natalya Sokolova, avukat tat-trejdjunjins 

tal-kumpanija taŜ-Ŝejt 

Karazhanbasmunai, li kienet ingħatat 

sentenza ta' sitt snin ħabs, u li issa 

tnaqqset għal sentenza proviŜorja ta' tliet 

snin; jiddispjaëih, madankollu, li skont is-

sentenza tal-Qorti Suprema, is-Sra 

Sokolova xorta waħda għadha pprojbita li 

tipparteëipa f'attivitajiet trejdjunjonistiëi 
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waqt il-perjodu ta' libertà proviŜorja. 

Or. en 

 

 


