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Pozměňovací návrh  4 

Paul Murphy 
za skupinu GUE/NGL 
 
Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že dne 17. února 2012 
podepsal prezident Kazachstánu několik 
zákonů, jejichž účelem je jednak zlepšit 
právní základ pro pracovněprávní vztahy, 
práva zaměstnanců a sociální dialog 
a jednak posílit nezávislost soudnictví; 

C. vzhledem k tomu, že zákony, které dne 
17. února 2012 podepsal prezident 
Kazachstánu, a zejména změny provedené 
v zákoníku práce, představují výrazný 
krok zpět v oblasti pracovněprávních 
vztahů, práv pracovníků a sociálního 
dialogu, neboť upravené články 55 a 74 
umožňují propouštění pracovníků 
účastnících se stávek, upravený článek 
185 omezuje práva těhotných žen, 
upravený článek 266 omezuje práva na 
kolektivní vyjednávání, upravený článek 
284 zprošťuje zaměstnavatele povinnosti 
platit pracovníkům zdravotní pojištění, 
upravený článek 287 ruší omezení týkající 
se propouštění zástupců odborových svazů 
při vyjednávání během stávky, upravený 
článek 289 odborovým svazům ztěžuje 
rozhodování o vyhlášení stávky, upravený 
článek 303 umožňuje soudům zasahovat 
do pracovněprávních sporů tím, že stávku 
prohlásí za nezákonnou, a upravený 
článek 305 uzákoňuje „výluku“, což 
navzdory prohlášením kazašské vlády, že 
nové zákony uvádí právo této země 
v soulad s moderními, mezinárodně 
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osvědčenými postupy, dokládá, že vědomě 
a záměrně porušuje mnoho podmínek 
požadovaných Mezinárodní organizací 
práce a dalšími mezinárodními 
úmluvami; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že přibližně 43 osob 
bylo od prosince 2011 zadrženo 
a obviněno z činů, za něž hrozí odnětí 
svobody v délce až šesti let, a že jsou mezi 
nimi významní představitelé a aktivisté, 
kteří se stávky dělníků v ropném průmyslu 
zúčastnili, mimo jiné Talat Saktaganov, 
Roza Tuletajevová a Natalia Ažigaljevová; 
vzhledem k tomu, že ve městě Uralsk bylo 
dne 3. února 2012 zadrženo několik 
mladých lidí obviněných z islámských 
aktivit a podezřelých z organizování 
masových nepokojů v Žanaozenu; 

G. vzhledem k tomu, že podle informací 
vyšetřovací komise ustavené v rámci 
ministerstva vnitra v Aktau bylo zadrženo 
minimálně 43 osob a obviněno z činů, 
za něž hrozí odnětí svobody v délce až 
šesti let, a že jsou mezi nimi významní 
představitelé a aktivisté, kteří se zúčastnili 
stávky dělníků v ropném průmyslu, mimo 
jiné Talat Saktaganov, Roza Tuletajevová, 
Natalia Ažigaljevová, Akžanat Aminov, 
Jestaj Karašajev, Ajman Ongarbajevová, 
Žanara Saktaganovová, Maksat 
Dosmagambetov a další; vzhledem 
k tomu, že dne 3. února 2012 zadržel výbor 
pro národní bezpečnost (KNB) ve městě 
Uralsk několik mladých nekonformních 
muslimů na základě podezření, že 
organizovali masové nepokoje 
v Žanaozenu; 

 

  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění P 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

P. vzhledem k tomu, že během dvou 
minulých měsíců se staly opoziční strany 
a organizace Alga, Azat a sociální hnutí 
v Kazachstánu, ale i nezávislé sdělovací 
prostředky, jako jsou deník Vzgljad, Golos 
Republik a Respublika a satelitní televizní 
stanice STAN TV, a nezávislé odborové 
svazy, včetně svazu Žanartu a jiných 
organizací občanské společnosti, terči 
značné represe, přičemž došlo mimo jiné 
k zatčení vůdce strany Alga Vladimira 
Kozlova a šéfredaktora Vzgljadu Igora 
Viňjavského; vzhledem k tomu, že dne 
28. ledna se přibližně 1 000 lidí v Almaty 
zúčastnilo nepovoleného protestu proti 
represi a vyzvalo orgány k ukončení 
politického pronásledování; 

P. vzhledem k tomu, že během dvou 
minulých měsíců se staly opoziční strany 
a organizace Alga, Azat a sociální hnutí 
v Kazachstánu, ale i nezávislé sdělovací 
prostředky, jako jsou deník Vzgljad, Golos 
Republik a Respublika a satelitní televizní 
stanice STAN TV, a nezávislé odborové 
svazy, včetně svazu Žanartu a jiných 
organizací občanské společnosti, terči 
značné represe, která vyústila mimo jiné 
v zatčení vůdce strany Alga Vladimira 
Kozlova, šéfredaktora Vzgljadu Igora 
Viňjavského, vedoucích předtavitelů 
strany OSDP/Azat Bolata Abilova 
a Amiržana Kosanova a předního obhájce 
práv vězňů Vadima Kuramšina 
a v zahájení trestního šetření proti 
předsedovi Socialistické hnutí 
Kazachstánu Ainuru Kurmanovovi 
a předsedovi nezávislého odborového 
svazu Žanartu Esenbeku Uktěšbajevovi; 
vzhledem k tomu, že dne 28. ledna se 
přibližně 1 000 lidí v Almaty zúčastnilo 
nepovoleného protestu proti represi 
a vyzvalo orgány k ukončení politického 



 

AM\895660CS.doc  PE483.186v01-00 }  
 PE483.191v01-00 }  
 PE483.192v01-00 }  
 PE483.193v01-00 }  
 PE483.195v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

pronásledování; 

Or. en 



 

AM\895660CS.doc  PE483.186v01-00 }  
 PE483.191v01-00 }  
 PE483.192v01-00 }  
 PE483.193v01-00 }  
 PE483.195v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
12. 3. 2012  B7-0135/2012 }  
 B7-0140/2012 }  
 B7-0141/2012 }  
 B7-0142/2012 }  
 B7-0143/2012 } RC1/Am. 7 

Pozměňovací návrh  7 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 1 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje význam vztahů mezi EU 
a Kazachstánem a prohloubení politické 
a hospodářské spolupráce, a to ve 
strategických oblastech, například 
v oblasti demokracie, lidských práv, 
životního prostředí, energetiky, obchodu 
a dopravy, stejně jako v boji proti 
terorismu, organizované trestné činnosti 
a obchodování s drogami; podtrhuje 
skutečnost, že loňský rok proběhl ve 
znamení hlubší spolupráce, častých 
schůzek na vysoké úrovni a zahájení 
jednání o nové dohodě o partnerství 
a spolupráci; 

1. vzhledem k tomu, že vláda Kazachstánu 
v nedávné době přijala výrazně 
zpátečnická opatření v oblasti lidských 
práv, včetně práv vězňů, právního státu, 
volební demokracie, demokratických 
svobod a svobody sdělovacích prostředků, 
a že provedla rozsáhlé zatýkání opozičních 
aktivistů, zdůrazňuje, že by 
s Kazachstánem neměla být obnovena 
jednání o nové smlouvě o partnerství 
a spolupráci, dokud vláda Kazachstánu 
v těchto otázkách nedosáhne významného 
pokroku;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 9 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. naléhavě žádá kazašské orgány, aby 
vynaložily veškeré úsilí na zlepšení situace 
v oblasti lidských práv ve své zemi; 
zdůrazňuje, že pokrok v jednání o nové 
posílené dohodě o partnerství a spolupráci 
mezi EU a Kazachstánem musí záviset na 
pokroku politické reformy; vybízí 
Kazachstán k tomu, aby dodržel svůj 
závazek uskutečnit další reformy s cílem 
vybudovat otevřenou a demokratickou 
společnost, v níž bude fungovat nezávislá 
občanská společnost i opozice, budou 
respektována základní práva a právní stát; 

9. naléhavě žádá kazašské orgány, aby 
vynaložily veškeré úsilí na zlepšení situace 
v oblasti lidských práv ve své zemi; 
zdůrazňuje, že jakýkoli pokrok v jednání 
o nové posílené dohodě o partnerství 
a spolupráci mezi EU a Kazachstánem 
musí záviset na pokroku politické reformy; 
vybízí Kazachstán k tomu, aby splnil svůj 
deklarovaný závazek uskutečnit další 
reformy s cílem vybudovat otevřenou 
a demokratickou společnost, v níž budou 
dodržována základní lidská a pracovní 
práva a v níž budou moci svobodně 
působit nezávislé organizace občanské 
společnosti, opoziční strany a organizace 
a nezávislé odborové svazy; konstatuje, že 
od posledních voleb do zákonodárného 
sboru jsou v novém parlamentu 
zastoupeny tři strany, které jsou všechny 
loajální vůči prezidentovi Nazarbajevovi; 
lituje skutečnosti, že řadě opozičních stran 
stále není dovoleno se zaregistrovat, 
a proto vyzvaly k bojkotu lednových voleb; 
vybízí kazašské orgány, aby provedly další 
reformy, jež jsou zapotřebí k uspořádání 
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skutečně pluralitních voleb, a aby 
podporovaly fungování nezávislých 
sdělovacích prostředků, nezávislých 
odborových svazů a činnost nevládních 
organizací; 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  9 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 10 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vítá právní změny, k nimž došlo v 
posledních měsících s cílem rozšířit škálu 
politických stran, které mohou navrhovat 
kandidáty do parlamentních voleb; 
poznamenává, že od posledních voleb do 
zákonodárného sboru jsou v novém 
parlamentu zastoupeny tři strany; lituje 
skutečnosti, že řadě opozičních stran není 
dovoleno se registrovat a vybízí kazašské 
orgány, aby provedly další reformy, jež 
jsou zapotřebí k uspořádání skutečně 
pluralitních voleb, a podporovaly 
fungování nezávislých sdělovacích 
prostředků a činnost nevládních organizací; 

10. konstatuje, že od posledních voleb do 
zákonodárného sboru jsou v novém 
parlamentu zastoupeny tři strany, které 
jsou všechny loajální vůči prezidentovi 
Nazarbajevovi; lituje skutečnosti, že řadě 
opozičních stran stále není dovoleno se 
zaregistrovat, a proto vyzvaly k bojkotu 
lednových voleb; naléhavě vybízí kazašské 
orgány, aby provedly další reformy, jež 
jsou zapotřebí k uspořádání skutečně 
pluralitních voleb, a aby podporovaly 
fungování nezávislých sdělovacích 
prostředků, nezávislých odborových svazů 
a činnost nevládních organizací; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 13 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyjadřuje rozhořčení nad uvězněním 
vůdčích představitelů opozice a novinářů, 
které trvá od ledna 2012, a vyzývá 
kazašské orgány, aby ukončily represi 
opozice a nezávislých médií v zemi 
a propustily veškeré osoby uvězněné 
z politických důvodů, včetně vůdce strany 
Alga Vladimira Kozlova a šéfredaktora 
Vzgljadu Igora Viňjavského i právní 
zástupkyně stávkujících dělníků v ropném 
průmyslu Natalie Sokolovové, jakož 
i všech osob uvedených v nedávných 
prohlášeních EU ve Stálé radě OBSE, jež 
jsou dosud zadržovány; žádá, aby byl panu 
Kozlovovi umožněn přístup k jeho 
nejbližším rodinným příslušníkům, včetně 
jeho ženy, a žádá o nezávislé posouzení 
jeho zdravotního stavu; 

13. vyjadřuje rozhořčení nad uvězněním 
vůdčích představitelů opozice, novinářů, 
členů odborových svazů a bojovníků za 
lidská práva a vyzývá kazašské orgány, 
aby ukončily represi opozice a nezávislých 
sdělovacích prostředků v zemi a propustily 
veškeré osoby uvězněné z politických 
důvodů, včetně vůdce strany Alga 
Vladimira Kozlova, šéfredaktora Vzgljadu 
Igora Viňjavského a předního obhájce 
práv vězňů Vadima Kuramšina, jakož 
i všech osob uvedených v nedávných 
prohlášeních EU ve Stálé radě OBSE, jež 
jsou dosud zadržovány; bere na vědomí 
rozhodnutí Nejvyššího soudu o snížení 
trestu vyměřeného právní zástupkyni 
stávkujících dělníků v ropném průmyslu 
Natalii Sokolovové, a její propuštění 
z vězení, avšak trvá na tom, aby byla 
zproštěna všech obvinění; 

Or. en 

 
 


