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Ændringsforslag  4 

Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt C 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

C. der henviser til, at Kasakhstans 

præsident den 17. februar 2012 underskrev 

en række love, som sigtede på at forbedre 

retsgrundlaget for forholdet mellem 

arbejdsgivere og arbejdstagere, sikring af 

arbejdstagernes rettigheder og for 

dialogen mellem arbejdsmarkedets parter 

og på at styrke retsvæsenets 

uafhængighed; 

C. der henviser til, at de love, som 

Kasakhstans præsident underskrev den 17. 

februar 2012, navnlig ændringerne til 

arbejdsretten, udgør et markant 

tilbageslag for forholdet mellem 

arbejdsgivere og arbejdstagere, sikring af 

arbejdstagernes rettigheder og for 

dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, 

idet de ændrede artikler 55 og 74 gør det 

muligt at afskedige arbejdstagere, der 

deltager i strejker, den ændrede artikel 

185 reducerer gravide kvinders 

rettigheder, den ændrede artikel 266 

reducerer retten til kollektive 

forhandlinger, den ændrede artikel 284 

fjerner kravet om at arbejdsgiveren stiller 

sygesikring til rådighed, den ændrede 

artikel 287 fjerner begrænsningen af 

afskedigelse af 

fagforeningsrepræsentanter under 

strejkeforhandlinger, den ændrede artikel 

289 gør det vanskeligere for fagforeninger 

at træffe afgørelse om strejke, den 

ændrede artikel 303 gør det muligt for 

domstole at gribe ind arbejdskonflikter for 

at erklære strejker ulovlige og den 

ændrede artikel 305 tillader "lockout", 
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hvilket dermed yderligere viser, at mens 

den kasakhiske regering præsenterer sine 

love som et middel til at tilnærme landet 

moderne international bedste praksis, 

overtræder den bevidst og forsætligt 

mange af de betingelser, som kræves i 

henhold til ILO's konventioner og andre 

internationale konventioner; 

Or. en 
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Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt G 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

G. der henviser til, at omkring 43 personer 

i Sjanaosen er blevet anholdt siden 

december 2011 med anklager, der kan føre 

til straffe på op til seks års fængsel, blandt 

dem fremtrædende ledere og aktivister fra 

oliearbejdernes strejke, herunder Talat 

Saktaganov, Rosa Tuletajeva og Natalija 

Ashigalijeva; der henviser til, at en række 

unge, der blev anklaget for islamistiske 

aktiviteter, blev anholdt i byen Uralsk den 

3. februar 2012, mistænkt for at organisere 

masseuroligheder i Sjanaosen; 

G. der henviser til, at mindst 43 personer 

ifølge oplysninger fra 

undersøgelsesudvalget fra afdelingen for 

interne anliggender i Aktau er blevet 

anholdt med anklager, der kan føre til 

straffe på op til seks års fængsel, blandt 

dem fremtrædende ledere og aktivister fra 

oliearbejdernes strejke, herunder Talat 

Saktaganov, Rosa Tuletajeva, Natalija 

Ashigalijeva, Aksjanat Aminov, Jestai 

Karasjajev, Aiman Ongarbajeva, Sjanara 

Saktaganova, Maksat Dosmagambetov og 

andre; der henviser til, at en række unge 

muslimer, der ikke efterlever de 

muslimske dogmer, blev anholdt af Den 

Nationale Sikkerhedspolitiske Komité 

(KNB) i byen Uralsk den 3. februar 2012, 

mistænkt for at organisere 

masseuroligheder i Sjanaosen; 

 

  

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt P 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

P. der henviser til, at oppositionspartierne 

og -organisationerne Alga og Azat og "Den 

socialistiske bevægelse Kasakhstan" og 

uafhængige medier, herunder aviserne 

Vsgljad, Golos Republik og Respublika og 

satellittv-kanalen Stan TV og uafhængige 

fagforeninger, herunder fagforeningen 

Sjanartu og andre 

civilsamfundsorganisationer de seneste to 

måneder er blevet mål for tiltagende 

undertrykkelse, herunder tilbageholdelse af 

lederen af partiet Alga, Vladimir Koslov, 

og chefredaktøren for Vsgljad, Igor 

Vinjavskij; der henviser til, at omkring 

1 000 mennesker den 28. januar deltog i en 

uautoriseret protest i Almaty mod 

undertrykkelsen og opfordrede 

myndighederne til at sætte en stopper for 

den politiske forfølgelse; 

P. der henviser til, at oppositionspartierne 

og -organisationerne Alga og Azat og "Den 

socialistiske bevægelse Kasakhstan" og 

uafhængige medier, herunder aviserne 

Vsgljad, Golos Republik og Respublika og 

satellittv-kanalen Stan TV og uafhængige 

fagforeninger, herunder fagforeningen 

Sjanartu og andre 

civilsamfundsorganisationer de seneste to 

måneder er blevet mål for tiltagende 

undertrykkelse, herunder tilbageholdelse af 

lederen af partiet Alga, Vladimir Koslov, 

chefredaktøren for Vsgljad, Igor 

Vinjavskij, lederne af OSDP/Azat-partiet 

Bolat Abilov og Amirsjan Kosanov og den 

fremtrædende fængselsrettighedsaktivist 

Vadim Kuramshin og iværksættelse af 

strafferetlig efterforskning mod lederen af 

"Den socialistiske bevægelse 

Kasakhstan" Ainur Kurmanov og lederen 

af fagforeningen Sjanartu, Esenbek 

Uktesjbajev; der henviser til, at omkring 

1 000 mennesker den 28. januar deltog i en 

uautoriseret protest i Almaty mod 

undertrykkelsen og opfordrede 

myndighederne til at sætte en stopper for 
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den politiske forfølgelse; 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

1. understreger betydningen af 

forbindelserne mellem EU og Kasakhstan 

og styrkelsen af det politiske og 

økonomiske samarbejde, bl.a. på 

strategiske områder som demokrati, 

menneskerettigheder, miljø, energi, 

handel og transport sammen med 

bekæmpelse af terrorisme, organiseret 

kriminalitet og narkotikahandel; 

understreger, at det seneste år har været 

kendetegnet af et øget samarbejde, 

hyppige møder på højt niveau og 

indledningen af forhandlingerne om en 

ny partnerskabs- og samarbejdsaftale; 

1. understreger, at på grund af den 

betydelige forværring af 

menneskerettighedssituationen, som 

regeringen i Kasakhstan i den seneste 

periode har forårsaget, herunder 

vedrørende indsattes rettigheder, 

retsstatsprincippet, vælgerdemokrati, 

demokratiske frihedsrettigheder og 

pressefrihed, og som følge af de 

omfattende anholdelser af 

oppositionsaktivister, bør forhandlingerne 

om en ny partnerskabs- og 

samarbejdsaftale med Kasakhstan ikke 

genoptages, før den kasakhiske regering 

har gjort betydelige fremskridt på disse 

områder;  

Or. en 



 

AM\895660DA.doc PE483.186v01-00 } 

 PE483.191v01-00 } 

 PE483.192v01-00 } 

 PE483.193v01-00 } 

 PE483.195v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

12.3.2012  B7-0135/2012 }  

 B7-0140/2012 }  

 B7-0141/2012 }  

 B7-0142/2012 }  

 B7-0143/2012 } RC1/Am. 8 

Ændringsforslag  8 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 9 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

9. opfordrer indtrængende de kasakhiske 

myndigheder til at gøre alt for at forbedre 

menneskerettighedssituationen i landet; 

understreger, at fremskridt i 

forhandlingerne om den nye udvidede 

partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem 

EU og Kasakhstan skal afhænge af 

fremskridt med politiske reformer; 

tilskynder Kasakhstan til at fortsætte sin 

erklærede reformpolitik med henblik på at 

skabe et åbent og demokratisk samfund 

med et uafhængigt civilsamfund og en 

uafhængig opposition, som respekterer de 

grundlæggende rettigheder og 

retsstatsprincippet; 

9. opfordrer indtrængende de kasakhiske 

myndigheder til at gøre alt for at forbedre 

menneskerettighedssituationen i landet; 

understreger, at ethvert fremskridt i 

forhandlingerne om den nye udvidede 

partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem 

EU og Kasakhstan skal afhænge af 

fremskridt med politiske reformer; 

tilskynder Kasakhstan til at indfri sin 

erklærede forpligtelse til yderligere 

reformer med henblik på at skabe et åbent 

og demokratisk samfund, som respekterer 

grundlæggende menneske- og 

arbejdsrettigheder, og hvori uafhængige 

civilsamfundsorganisationer, 

oppositionspartier og -organisationer og 

uafhængige fagforeninger kan fungere 

uden chikane; bemærker, at tre partier, 

der alle er loyale over for præsident 

Nazarbajev, efter det sidste 

parlamentsvalg har været repræsenteret i 

det nye parlament; beklager, at en række 

oppositionspartier stadig ikke har lov til at 

registrere sig og har derfor opfordret til 

en boykot af valget i januar; opfordrer 

indtrængende de kasakhiske myndigheder 
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til at gennemføre yderligere reformer, der 

er nødvendige for at sikre ægte 

pluralistiske valg og støtte driften af 

uafhængige medier, uafhængige 

fagforeninger og ngo'ers aktiviteter, 

 

Or. en 
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Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 10 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

10. glæder sig over de lovgivningsmæssige 

ændringer i de sidste måneder, der har til 

formål at udvide antallet af partier, som 

kan opstille parlamentskandidater; 

bemærker, at tre partier efter det sidste 

parlamentsvalg har været repræsenteret i 

det nye parlament; beklager, at en række 

oppositionspartier ikke har lov til at 

registrere sig, og tilskynder de kasakhiske 

myndigheder til at gennemføre yderligere 

reformer, der er nødvendige for at sikre 

ægte pluralistiske valg og støtte driften af 

uafhængige medier og ngo'er, 

10. bemærker, at tre partier, der alle er 

loyale over for præsident Nazarbajev, 

efter det sidste parlamentsvalg har været 

repræsenteret i det nye parlament; 

beklager, at en række oppositionspartier 

stadig ikke har lov til at registrere sig og 

har derfor opfordret til en boykot af valget 

i januar; opfordrer indtrængende de 

kasakhiske myndigheder til at gennemføre 

yderligere reformer, der er nødvendige for 

at sikre ægte pluralistiske valg og støtte 

driften af uafhængige medier, uafhængige 

fagforeninger og ngo'ers aktiviteter, 

Or. en 
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Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Kasakhstan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 13 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

13. udtrykker sin forargelse over 

fængslingen af oppositionsledere og 

journalister siden januar 2012 og 

opfordrer de kasakhiske myndigheder til at 

standse den hårde kurs mod oppositionen 

og uafhængige medier i landet og løslade 

alle personer, der er fængslet på et 

tilsyneladende politisk motiveret grundlag, 

herunder lederen af partiet Alga, Vladimir 

Koslov, chefredaktøren af avisen Vsgljad, 

Igor Vinjavskij, og advokaten for de 

strejkende oliearbejdere, Natalija 

Sokolova, samt alle de personer, der 

nævnes i de seneste EU-erklæringer i 

OSCE’s Permanente Råd, og som stadig 

tilbageholdes; kræver, at Koslov gives 

adgang til sine nærmeste 

familiemedlemmer, herunder sin hustru, 

og at der foretages en uafhængig 

vurdering hans sundhedstilstand; 

13. udtrykker sin forargelse over 

fængslingen af oppositionsledere, 

journalister, fagforeningsmedlemmer og 

menneskerettighedsforkæmpere og 

opfordrer de kasakhiske myndigheder til at 

standse den hårde kurs mod oppositionen 

og uafhængige medier i landet og løslade 

alle personer, der er fængslet på et 

tilsyneladende politisk motiveret grundlag, 

herunder lederen af partiet Alga, Vladimir 

Koslov, chefredaktøren af avisen Vsgljad, 

Igor Vinjavskij og 

fængselsrettighedsaktivisten Vadim 

Kuramshin, samt alle de personer, der 

nævnes i de seneste EU-erklæringer i 

OSCE’s Permanente Råd, og som stadig 

tilbageholdes; noterer sig 

højesteretsafgørelsen om at reducere 

straffen for advokaten for de strejkende 

oliearbejdere, Natalija Sokolova, og 

løslade hende fra fængslet, men insisterer 

på, at alle anklager mod hende bør 

bortfalde; 

Or. en 
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