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Predlog spremembe 1
Nicole Kiil-Nielsen
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR
Kazahstan
Predlog skupne resolucije
Odstavek 13
Predlog skupne resolucije

Predlog spremembe

13. izraža ogorčenost, ker so opozicijski
voditelji in novinarji od januarja 2012 v
zaporu, in poziva kazahstanske oblasti, naj
ustavijo zatiranje opozicije in neodvisnih
medijev v državi ter naj izpustijo vse
osebe, ki so zaprte iz političnih razlogov,
kot so predsednik stranke Alga Vladimir
Kozlov, glavni urednik časopisa Vzgljad
Igor Vinjavski in odvetnica naftnih
delavcev Natalija Sokolova, pa tudi vse
osebe, omenjene v nedavnih izjavah EU v
stalnem svetu OVSE, ki so še vedno v
priporu; poziva, da je treba Vladimirju
Kozlovu omogočiti stike z ožjo družino,
vključno z ženo, ter neodvisno oceno
njegovega zdravstvenega stanja;

13. izraža ogorčenost, ker so opozicijski
voditelji in novinarji od januarja 2012 v
zaporu, in poziva kazahstanske oblasti, naj
ustavijo zatiranje opozicije in neodvisnih
medijev v državi ter naj izpustijo vse
osebe, ki so zaprte iz političnih razlogov,
kot sta predsednik stranke Alga Vladimir
Kozlov in glavni urednik časopisa Vzgljad
Igor Vinjavski, pa tudi vse osebe,
omenjene v nedavnih izjavah EU v stalnem
svetu OVSE, ki so še vedno v priporu;
poziva, da je treba Vladimirju Kozlovu
omogočiti stike z ožjo družino, vključno z
ženo, ter neodvisno oceno njegovega
zdravstvenega stanja; pozdravlja izpustitev
Natalije Sokolove, odvetnice sindikata
naftne družbe Karažanbasmunaj, ki je
bila obsojena na šest let zaporne kazni,
kar so zdaj znižali na triletno pogojno
kazen; vendar obžaluje, da ji sodba
sodišča v času pogojne kazni še vedno
prepoveduje sodelovanje v sindikalnih
dejavnostih;
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