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13. wyraŜa oburzenie z powodu uwięzienia 

liderów opozycji i dziennikarzy w styczniu 

2012 r. oraz wzywa władze Kazachstanu, 

by zaprzestały ograniczania działań 

opozycji i niezaleŜnych mediów w tym 

kraju, a takŜe by zwolniły wszystkie osoby 

przetrzymywane z przyczyn politycznych, 

w tym przywódcę partii Alga Władimira 

Kozłowa, redaktora naczelnego gazety 

Wzgljad Igora Winiawskiego oraz 

prawniczki reprezentującej strajkujących 

pracowników sektora naftowego Natalii 

Sokołowej, a takŜe wszystkich 

pozostających w areszcie osób 

wymienionych w niedawnych 

oświadczeniach UE wydanych na szczycie 

Stałej Rady OBWE; wzywa do 

zapewnienia Władimirowi Kozłowowi 

kontaktów z najbliŜszą rodziną, w tym 

z Ŝoną, a takŜe do przeprowadzenia 

niezaleŜnej oceny stanu jego zdrowia; 

13. wyraŜa oburzenie z powodu uwięzienia 

liderów opozycji i dziennikarzy w styczniu 

2012 r. oraz wzywa władze Kazachstanu, 

by zaprzestały ograniczania działań 

opozycji i niezaleŜnych mediów w tym 

kraju, a takŜe by zwolniły wszystkie osoby 

przetrzymywane z przyczyn politycznych, 

w tym przywódcę partii Alga Władimira 

Kozłowa i redaktora naczelnego gazety 

Wzgljad Igora Winiawskiego, a takŜe 

wszystkich pozostających w areszcie osób 

wymienionych w niedawnych 

oświadczeniach UE wydanych na szczycie 

Stałej Rady OBWE; wzywa do 

zapewnienia Władimirowi Kozłowowi 

kontaktów z najbliŜszą rodziną, w tym 

z Ŝoną, a takŜe do przeprowadzenia 

niezaleŜnej oceny stanu jego zdrowia; z 

radością przyjmuje zwolnienie Natalii 

Sokołowej, prawniczki reprezentującej 

związki zawodowe przedsiębiorstwa 

naftowego Karazhanbasmunai, uprzednio 

skazanej na karę sześciu lat pozbawienia 

wolności, którą obniŜono do trzech lat 

w zawieszeniu; ubolewa jednak, Ŝe na 

mocy orzeczenia Sądu NajwyŜszego przez 
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okres zawieszenia Natalia Sokołowa nadal 

nie będzie mogła brać udziału 

w działaniach związków zawodowych; 

Or. en 

 

 


