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Pozměňovací návrh  2 

Elisabeth Jeggle 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Kazakhstan 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyjadřuje rozhořčení nad uvězněním 

vůdčích představitelů opozice a novinářů, 

které trvá od ledna 2012, a vyzývá 

kazašské orgány, aby ukončily represi 

opozice a nezávislých sdělovacích 

prostředků v zemi a propustily veškeré 

osoby uvězněné z politických důvodů, 

včetně vůdce strany Alga Vladimira 

Kozlova a šéfredaktora Vzgljadu Igora 

Viňjavského i právní zástupkyně 

stávkujících dělníků v ropném průmyslu 

Natalie Sokolovové, jakož i všech osob 

uvedených v nedávných prohlášeních EU 

ve Stálé radě OBSE, jež jsou dosud 

zadržovány; žádá, aby byl panu Kozlovovi 

umožněn přístup k jeho nejbližším 

rodinným příslušníkům, včetně jeho ženy, 

a žádá o nezávislé posouzení jeho 

zdravotního stavu; 

13. vyjadřuje rozhořčení nad uvězněním 

vůdčích představitelů opozice a novinářů, 

které trvá od ledna 2012, a vyzývá 

kazašské orgány, aby ukončily represi 

opozice a nezávislých sdělovacích 

prostředků v zemi a propustily veškeré 

osoby uvězněné z politických důvodů, 

včetně vůdce strany Alga Vladimira 

Kozlova a šéfredaktora Vzgljadu Igora 

Viňjavského, jakož i všech osob 

uvedených v nedávných prohlášeních EU 

ve Stálé radě OBSE, jež jsou dosud 

zadržovány; žádá, aby byl panu Kozlovovi 

umožněn přístup k jeho nejbližším 

rodinným příslušníkům, včetně jeho ženy, 

a žádá o nezávislé posouzení jeho 

zdravotního stavu; vítá propuštění Natalie 

Sokolovové, jejíž trest byl nyní zmírněn na 

dva roky podmíněně; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Elisabeth Jeggle 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Kazakhstan 

Společný návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. zdůrazňuje, že oficiální zástupci 

Kazachstánu se od ledna 2012 podílí na 

otevřených a konstruktivních schůzkách 

s poslanci v Evropském parlamentu za 

účasti občanské společnosti a nevládních 

organizací, při nichž dali najevo, že jsou 

přístupní mezinárodnímu vyšetřování 

daných událostí, a přislíbili informace 

o zatčeních, k nimž došlo v minulých 

měsících; očekává, že po těchto 

prohlášeních budou následovat konkrétní 

kroky; 

Or. en 

 

 


