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Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

13. väljendab hukkamõistu 

opositsiooniliidrite ja ajakirjanike 2012. 

aasta jaanuarist saadik kestva vangistuse 

üle ja kutsub Kasahstani ametivõime üles 

lõpetama riigi poliitilise opositsiooni ja 

sõltumatu meedia mahasurumist ning 

vabastama kõik isikud, keda hoitakse kinni 

poliitilistel põhjustel, kaasa arvatud partei 

Alga juht Vladimir Kozlov, ajalehe 

Vzgljad peatoimetaja Igor Vinjavski ja 

streikinud naftatööliste advokaat Natalja 

Sokolova ning kõik OSCE alalises 

nõukogus tehtud ELi avaldustes nimetatud 

isikud, kes on veel kinnipeetavad; nõuab, 

et Vladimir Kozlovile antaks oma lähimate 

pereliikmete, sealhulgas oma naisega 

suhtlemise võimalus, ja et korraldataks 

tema tervisliku seisundi sõltumatu 

hindamine; 

13. väljendab hukkamõistu 

opositsiooniliidrite ja ajakirjanike 2012. 

aasta jaanuarist saadik kestva vangistuse 

üle ja kutsub Kasahstani ametivõime üles 

lõpetama riigi poliitilise opositsiooni ja 

sõltumatu meedia mahasurumist ning 

vabastama kõik isikud, keda hoitakse kinni 

poliitilistel põhjustel, kaasa arvatud partei 

Alga juht Vladimir Kozlov ja ajalehe 

Vzgljad peatoimetaja Igor Vinjavski ning 

kõik OSCE alalises nõukogus tehtud ELi 

avaldustes nimetatud isikud, kes on veel 

kinnipeetavad; nõuab, et Vladimir 

Kozlovile antaks oma lähimate 

pereliikmete, sealhulgas oma naisega 

suhtlemise võimalus, ja et korraldataks 

tema tervisliku seisundi sõltumatu 

hindamine; tunneb heameelt Natalja 

Sokolova vabastamise üle, kelle karistust 

vähendati tingimisi karistuseks 

kaheaastase katseajaga; 

Or. en 
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  15 a. toonitab, et Kasahstani ametlikud 

esindajad on osalenud 2012. aasta 

jaanuarist alates Euroopa Parlamendis 

toimunud avatud ja konstruktiivsetel 

kohtumistel Euroopa Parlamendi 

liikmetega, kus osalesid ka 

kodanikuühiskonna ja vabaühenduste 

esindajad ja kus Kasahstani esindajad 

olid avatud ideele korraldada sündmuste 

rahvusvaheline uurimine ning lubasid 

anda teavet viimaste kuude jooksul 

toimunud kinnipidamiste kohta; eeldab, et 

nendele avaldustele järgnevad 

konkreetsed teod; 

Or. en 

 

 


