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Amendamentul 1 

Nicole Kiil-Nielsen 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 13 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

13. îşi exprimă indignarea cu privire la 

întemniŃarea, începând din ianuarie 2012, a 
unor lideri ai opoziŃiei şi a unor ziarişti şi 

invită autorităŃile din Kazahstan să pună 
capăt reprimării opoziŃiei politice şi mass-
mediei independente din Ńară şi să elibereze 

toate persoanele întemniŃate pe motive 
politice, printre care liderul partidului 
Alga, Vladimir Kozlov, redactorul-şef al 
ziarului Vzgliead, Igor Viniavskii, şi 
avocatul lucrătorilor petrolieri grevişti, 
Natalia Sokolova, precum şi toate 
persoanele care se află încă în detenŃie, 
menŃionate în declaraŃiile recente ale UE în 

cadrul Consiliului Permanent al OSCE; 
solicită ca dlui Kozlov să i se permită să-şi 

întâlnească familia apropiată, inclusiv 
soŃia, precum şi efectuarea unei evaluări 
independente a stării de sănătate a acestuia; 

13. îşi exprimă indignarea cu privire la 

întemniŃarea, începând din ianuarie 2012, a 
unor lideri ai opoziŃiei şi a unor ziarişti şi 

invită autorităŃile din Kazahstan să pună 
capăt reprimării opoziŃiei politice şi mass-
mediei independente din Ńară şi să elibereze 

toate persoanele întemniŃate pe motive 
politice, printre care liderul partidului 
Alga, Vladimir Kozlov şi redactorul-şef al 
ziarului Vzgliead, Igor Viniavskii, precum 
şi toate persoanele care se află încă în 

detenŃie, menŃionate în declaraŃiile recente 
ale UE în cadrul Consiliului Permanent al 
OSCE; solicită ca dlui Kozlov să i se 

permită să-şi întâlnească familia apropiată, 
inclusiv soŃia, precum şi efectuarea unei 

evaluări independente a stării de sănătate a 
acestuia; salută eliberarea Nataliei 
Sokolova, avocatul sindicatelor din cadrul 
societăŃii petroliere Karajanbasmunai, 
împotriva căreia se pronunŃase o sentinŃă 
de şase ani de închisoare, redusă acum la 
trei ani cu suspendare; regretă, totuşi, că 
dnei Sokolova i se interzice, încă, printr-o 
hotărâre a CurŃii Supreme, să participe la 
activităŃi sindicale pe perioada eliberării 
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condiŃionate; 

Or. en 

 
 


