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Emenda  2 

Elisabeth Jeggle 

f’isem il-Grupp PPE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta 

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

Il-Kazakistan 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta 

Paragrafu 13 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta Emenda 

13. Jesprimi r-rabja tiegħu dwar il-fatt li 

mexxejja u āurnalisti tal-oppoŜizzjoni 

ilhom miŜmuma l-ħabs sa minn Jannar 

2012, u jistieden lill-awtoritajiet tal-

Kazakistan iwaqqfu t-traŜŜin tal-

oppoŜizzjoni u tal-midja indipendenti fil-

pajjiŜ, u jeħilsu lill-persuni kollha li 

ntbagħtu l-ħabs għal raāunijiet politiëi, 

inkluŜ il-mexxej tal-partit Alga Vladimir 

Kozlov, l-editur kap tal-gazzetta Vzglyad 

Igor Vinyavskiy u l-avukat tal-ħaddiema 

tas-settur taŜ-Ŝejt li qed jistrajkjaw Natalia 

Sokolova, kif ukoll il-persuni kollha 

msemmija f'dikjarazzjonijiet reëenti tal-UE 

fil-Kunsill Permanenti tal-OSKE li 

għadhom detenuti; jitlob li s-Sur Kozlov 

jingħata aëëess għall-familja immedjata 

tiegħu, inkluŜa martu, u għal valutazzjoni 

indipendenti tal-kundizzjoni medika 

tiegħu; 

13. Jesprimi r-rabja tiegħu dwar il-fatt li 

mexxejja u āurnalisti tal-oppoŜizzjoni 

ilhom miŜmuma l-ħabs sa minn Jannar 

2012, u jistieden lill-awtoritajiet tal-

Kazakistan iwaqqfu t-traŜŜin tal-

oppoŜizzjoni u tal-midja indipendenti fil-

pajjiŜ, u jeħilsu lill-persuni kollha li 

ntbagħtu l-ħabs għal raāunijiet politiëi, 

inkluŜ il-mexxej tal-partit Alga Vladimir 

Kozlov u l-editur kap tal-gazzetta Vzglyad 

Igor Vinyavskiy, kif ukoll il-persuni kollha 

msemmija f'dikjarazzjonijiet reëenti tal-UE 

fil-Kunsill Permanenti tal-OSKE li 

għadhom detenuti; jitlob li s-Sur Kozlov 

jingħata aëëess għall-familja immedjata 

tiegħu, inkluŜa martu, u għal valutazzjoni 

indipendenti tal-kundizzjoni medika 

tiegħu; jilqa' l-ħelsien ta' Natalia 

Sokolova, li s-sentenza tagħha tnaqqset 

għal terminu ta' sentejn taħt kundizzjoni;   

Or. en 
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Emenda  3 

Elisabeth Jeggle 

f’isem il-Grupp PPE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta 

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

Il-Kazakistan 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta 

Paragrafu 15a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta Emenda 

  15a. Jenfasizza l-parteëipazzjoni sa minn 

Jannar 2012 tar-rappreŜentanti uffiëjali 

tal-Kazakistan waqt laqgħat miftuħa u 

kostruttivi ma' Membri Parlamentari 

Ewropej fil-Parlament Ewropew, bil-

parteëipazzjoni tas-soëjetà ëivili u ta' 

NGOs, fejn urew li huma disposti għal 

investigazzjonijiet dwar l-avvenimenti ma' 

komponent internazzjonali, u wegħdu 

informazzjoni dwar l-arresti tax-xhur li 

għaddew;  jistenna li dawn id-

dikjarazzjonijiet se jiāu segwiti 

b’azzjonijiet konkreti; 

Or. en 

 

 


