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Fælles beslutningsforslag 

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

Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 13 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

13. udtrykker sin forargelse over 

fængslingen af oppositionsledere og 

journalister siden januar 2012 og opfordrer 

de kasakhiske myndigheder til at standse 

den hårde kurs mod oppositionen og 

uafhængige medier i landet og løslade alle 

personer, der er fængslet på et 

tilsyneladende politisk motiveret grundlag, 

herunder lederen af partiet Alga, Vladimir 

Koslov, chefredaktøren af avisen Vsgljad, 

Igor Vinjavskij, og advokaten for de 

strejkende oliearbejdere, Natalija 

Sokolova, samt alle de personer, der 

nævnes i de seneste EU-erklæringer i 

OSCE’s Permanente Råd, og som stadig 

tilbageholdes; kræver, at Koslov gives 

adgang til sine nærmeste 

familiemedlemmer, herunder sin hustru, og 

at der foretages en uafhængig vurdering 

hans sundhedstilstand; 

13. udtrykker sin forargelse over 

fængslingen af oppositionsledere og 

journalister siden januar 2012 og opfordrer 

de kasakhiske myndigheder til at standse 

den hårde kurs mod oppositionen og 

uafhængige medier i landet og løslade alle 

personer, der er fængslet på et 

tilsyneladende politisk motiveret grundlag, 

herunder lederen af partiet Alga, Vladimir 

Koslov og chefredaktøren af avisen 

Vsgljad, Igor Vinjavskij, samt alle de 

personer, der nævnes i de seneste EU-

erklæringer i OSCE’s Permanente Råd, og 

som stadig tilbageholdes; kræver, at 

Koslov gives adgang til sine nærmeste 

familiemedlemmer, herunder sin hustru, og 

at der foretages en uafhængig vurdering 

hans sundhedstilstand; glæder sig over 

løsladelsen af Natalija Sokolova, hvis 

straf er blevet reduceret til en betinget 

straf på 2 år; 

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

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

Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  15a. fremhæver, at Kasakhstans officielle 

repræsentanter siden januar 2012 har 

deltaget i åbne og konstruktive møder med 

MEP'er i Europa-Parlamentet med 

deltagelse af civilsamfundet og ngo'er, 

hvori de viste sig at være åbne for 

undersøgelser med international 

deltagelse af begivenhederne og lovede 

oplysninger om anholdelserne i de seneste 

måneder; forventer, at disse udmeldinger 

vil blive fulgt op af konkrete handlinger; 

Or. en 

 

 


