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Pakeitimas  2 

Elisabeth Jeggle 

PPE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Kazakhstan 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

13. reiškia pasipiktinimą d÷l opozicijos 

lyderių ir žurnalistų įkalinimo nuo 2012 m. 

sausio m÷n. ir ragina Kazachstano valdžios 

institucijas nutraukti šalyje taikomas 

griežtas priemones prieš opoziciją ir 

nepriklausomą žiniasklaidą bei išlaisvinti 

visus d÷l politinių priežasčių įkalintus 

asmenis, įskaitant „Alga“ partijos vadovą 

Vladimirą Kozlovą, laikraščio „Vzgliad“ 

vyriausiąjį redaktorių Igorį Viniavskį ir 

streikuojančių naftos sektoriaus 

darbuotojų teisininkę Nataliją Sokolovą, 

tai pat visus kalinamus asmenis, pamin÷tus 

pareiškimuose, kuriuos ES neseniai pateik÷ 

ESBO nuolatin÷je taryboje; ragina 

užtikrinti, kad V. Kozlovas gal÷tų susitikti 

su artimiausiais šeimos nariais, įskaitant jo 

žmoną, ir atlikti nepriklausomą jo 

sveikatos būkl÷s patikrinimą; 

13. reiškia pasipiktinimą d÷l opozicijos 

lyderių ir žurnalistų įkalinimo nuo 2012 m. 

sausio m÷n. ir ragina Kazachstano valdžios 

institucijas nutraukti šalyje taikomas 

griežtas priemones prieš opoziciją ir 

nepriklausomą žiniasklaidą bei išlaisvinti 

visus d÷l politinių priežasčių įkalintus 

asmenis, įskaitant „Alga“ partijos vadovą 

Vladimirą Kozlovą ir laikraščio „Vzgliad“ 

vyriausiąjį redaktorių Igorį Viniavskį, tai 

pat visus kalinamus asmenis, pamin÷tus 

pareiškimuose, kuriuos ES neseniai pateik÷ 

ESBO nuolatin÷je taryboje; ragina 

užtikrinti, kad V. Kozlovas gal÷tų susitikti 

su artimiausiais šeimos nariais, įskaitant jo 

žmoną, ir atlikti nepriklausomą jo 

sveikatos būkl÷s patikrinimą; palankiai 

vertina, kad buvo išlaisvinta Natalija 

Sokolova, kurios nuosprendis 

sušvelnintas iki 2 metų lygtinai. 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

Elisabeth Jeggle 

PPE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Kazakhstan 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 a dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 15a. atkreipia d÷mesį į oficialių 

Kazachstano atstovų dalyvavimą atviruose 

ir konstruktyviuose susitikimuose su 

Europos Parlamento nariais dalyvaujant 

pilietin÷s visuomen÷s ir NVO atstovams, 

nuo 2012 m. sausio m÷nesio rengiamuose 

Europos Parlamente, kuriuose jie 

pareiškę esą pasirengę įvykių tarptautinio 

pobūdžio tyrimui ir pažad÷jo suteikti 

informaciją apie pastaraisiais m÷nesiais 

vykdomus sulaikymus; tikisi, kad po šių 

pareiškimų bus imamasi konkrečių 

veiksmų; 

Or. en 

 

 

 


