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Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Kazakstan 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 13 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet uttrycker sin 

upprördhet över att oppositionsledare och 

journalister, hållits fängslade sedan 

januari 2012. Parlamentet uppmanar de 

kazakstanska myndigheterna att upphöra 

med förtrycket av oppositionen och 

oberoende medier i landet samt att frige 

alla personer som har fängslats på politiska 

grunder, däribland Alga-partiets ledare 

Vladimir Kozlov, chefredaktören för 

tidningen Vzgljad Igor Vinjavskij och de 

strejkande oljearbetarnas advokat Natalia 

Sokolova, samt alla som fortfarande hålls 

fängslade och som har namngetts i 

EU:s senaste uttalanden i OSSE:s ständiga 

råd. Parlamentet kräver att Kozlov ska få 

kontakta sin närmaste familj, inklusive sin 

fru, och att hans hälsotillstånd ska 

utvärderas på ett oberoende sätt. 

13. Europaparlamentet uttrycker sin 

upprördhet över att oppositionsledare och 

journalister, hållits fängslade sedan 

januari 2012. Parlamentet uppmanar de 

kazakstanska myndigheterna att upphöra 

med förtrycket av oppositionen och 

oberoende medier i landet samt att frige 

alla personer som har fängslats på politiska 

grunder, däribland Alga-partiets ledare 

Vladimir Kozlov och chefredaktören för 

tidningen Vzgljad Igor Vinjavskij, samt 

alla som fortfarande hålls fängslade och 

som har namngetts i EU:s senaste 

uttalanden i OSSE:s ständiga råd. 

Parlamentet kräver att Kozlov ska få 

kontakta sin närmaste familj, inklusive sin 

fru, och att hans hälsotillstånd ska 

utvärderas på ett oberoende sätt. 
Parlamentet välkomnar att 

Natalia Sokolova, advokat för oljebolaget 

Karazhanbasmunais fackföreningar, nu 

fått sitt straff sänkt till en villkorlig dom 

på tre år efter att först ha dömts till 

sex års fängelse. Parlamentet beklagar 

dock att Sokolova enligt en dom från 

Högsta domstolen inte får delta i 
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fackföreningsverksamhet under den 

villkorliga domen. 

Or. en 

 

 


