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Amendamentul 2 

Elisabeth Jeggle 
în numele Grupului PPE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 13 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

13. își exprimă indignarea cu privire la 

întemnițarea, începând din ianuarie 2012, a 
unor lideri ai opoziției și a unor ziariști și 

invită autoritățile din Kazahstan să pună 
capăt reprimării opoziției politice și mass-
mediei independente din țară și să elibereze 

toate persoanele întemnițate pe motive 
politice, printre care liderul partidului 
Alga, Vladimir Kozlov, redactorul-șef al 
ziarului Vzgliead, Igor Viniavskii, și 
avocatul lucrătorilor petrolieri greviști, 
Natalia Sokolova, precum și toate 
persoanele care se află încă în detenție, 
menționate în declarațiile recente ale UE în 

cadrul Consiliului Permanent al OSCE; 
solicită ca dlui Kozlov să i se permită să-și 

întâlnească familia apropiată, inclusiv 
soția, precum și efectuarea unei evaluări 
independente a stării de sănătate a acestuia; 

13. își exprimă indignarea cu privire la 

întemnițarea, începând din ianuarie 2012, a 
unor lideri ai opoziției și a unor ziariști și 

invită autoritățile din Kazahstan să pună 
capăt reprimării opoziției politice și mass-
mediei independente din țară și să elibereze 

toate persoanele întemnițate pe motive 
politice, printre care liderul partidului 
Alga, Vladimir Kozlov și redactorul-șef al 
ziarului Vzgliead, Igor Viniavskii, precum 
și toate persoanele care se află încă în 

detenție, menționate în declarațiile recente 
ale UE în cadrul Consiliului Permanent al 
OSCE; solicită ca dlui Kozlov să i se 

permită să-și întâlnească familia apropiată, 
inclusiv soția, precum și efectuarea unei 

evaluări independente a stării de sănătate a 
acestuia; salută eliberarea Nataliei 
Sokolova, a cărei pedeapsă a fost redusă 
la doi ani de închisoare cu suspendare; 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Elisabeth Jeggle 

în numele Grupului PPE 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 15a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  15a. evidențiază participarea, începând 
din ianuarie 2012, a reprezentanților 
oficiali ai Kazahstanului la reuniuni 
deschise și constructive cu deputații în 
Parlamentul European, cu participarea 
societății civile și a ONG-urilor, în care 
aceștia s-au declarat în favoarea unei 
anchete cu o componentă internațională 
asupra evenimentelor și au promis să 
furnizeze informații cu privire la 
arestările din ultimele luni;  speră că 
aceste anunțuri vor fi urmate de acțiuni 
concrete; 

Or. en 

 
 


