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Grozījums Nr.  2 

Elisabeth Jeggle 

PPE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Kazahstāna 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. pauž sašutumu par to, ka opozīcijas 
vadītāji un žurnālisti atrodas ieslodzījumā 
kopš 2012. gada janvāra, un aicina 
Kazahstānas varas iestādes beigt valstī 
ierobežot politiskās opozīcijas un 
neatkarīgo plašsaziĦas līdzekĜu darbību un 
atbrīvot visus politieslodzītos, tostarp 
partijas „Alga” vadītāju Vladimiru 
Kozlovu, laikraksta „VzgĜad” galveno 
redaktoru Igoru ViĦjavski un streikojošo 

naftas uzĦēmumu darbinieku advokāti 

Natāliju Sokolovu, kā arī visus cilvēkus, 
par kuriem nesenajos ES paziĦojumos 
EDSO Pastāvīgajā padomē minēts, ka viĦi 
joprojām ir apcietinājumā; prasa, lai 
Kozlovam Ĝautu satikties ar tuvākajiem 
ăimenes locekĜiem, tostarp sievu, un veikt 
viĦa veselības stāvokĜa neatkarīgu 
novērtējumu; 

13. pauž sašutumu par to, ka opozīcijas 
vadītāji un žurnālisti atrodas ieslodzījumā 
kopš 2012. gada janvāra, un aicina 
Kazahstānas varas iestādes beigt valstī 
ierobežot politiskās opozīcijas un 
neatkarīgo plašsaziĦas līdzekĜu darbību un 
atbrīvot visus politieslodzītos, tostarp 
partijas „Alga” vadītāju Vladimiru 
Kozlovu un laikraksta „VzgĜad” galveno 
redaktoru Igoru ViĦjavski, kā arī visus 
cilvēkus, par kuriem nesenajos ES 
paziĦojumos EDSO Pastāvīgajā padomē 
minēts, ka viĦi joprojām ir apcietinājumā; 
prasa, lai Kozlovam Ĝautu satikties ar 
tuvākajiem ăimenes locekĜiem, tostarp 
sievu, un veikt viĦa veselības stāvokĜa 
neatkarīgu novērtējumu; atzinīgi vērtē 

Natālijas Sokolovas atbrīvošanu un to, ka 

viĦai piespriestais sods samazināts līdz 2 

gadiem nosacīti; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Elisabeth Jeggle 

PPE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Kazakhstāna 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

15.a punkts (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  15.a norāda, ka Kazahstānas oficiālie 

pārstāvji kopš 2012. gada janvāra 

piedalās atklātās un konstruktīvās 

sanāksmēs ar deputātiem Eiropas 

Parlamentā, kurās piedalās arī 

pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un NVO, 

un tajās Kazahstānas oficiālie pārstāvji ir 

apliecinājuši gatavību veikt notikumu 

izmeklēšanu, piedaloties arī 

starptautiskiem pārstāvjiem, un apsolījuši 

sniegt informāciju par pēdējos mēnešos 

veiktajiem arestiem; cer, ka šiem 

paziĦojumiem sekos arī konkrētas 

darbības; 

Or. en 

 
 

 


