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Põhjendus C 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

C. arvestades, et Kasahstani president 
allkirjastas 17. veebruaril 2012 mitu 
õigusakti, mille eesmärgiks on töösuhete, 
töötajate õiguste ja sotsiaaldialoogi 
õigusliku aluse parandamine ja 
kohtusüsteemi sõltumatuse 
suurendamine; 

C. arvestades, et Kasahstani presidendi 
poolt 17. veebruaril 2012 allkirjastatud 
õigusaktid, eelkõige tööseadustiku 
muudatused, kujutavad endast olulist 
tagasiminekut töösuhete, töötajate õiguste 
ja sotsiaaldialoogi valdkonnas, kuna 
muudetud artiklid 55 ja 74 võimaldavad 
streigis osalevate töötajate vallandamist, 
muudetud artikliga 185 vähendatakse 
rasedate naiste õigusi, muudetud artikliga 
266 piiratakse kollektiivsete 
läbirääkimiste õigusi, muudetud artikliga 
284 kõrvaldatakse tööandjate kohustus 
tagada haiguskindlustus, muudetud 
artikkel 287 kaotab piirangu ametiühingu 
esindajate vallandamiselt 
streigiläbirääkimiste ajal, muudetud 
artikkel 289 raskendab ametiühingutel 
streigi algatamise otsuse vastuvõtmist, 
muudetud artikkel 303 võimaldab 
kohtutel sekkuda töövaidlustesse ja 
kuulutada streigid ebaseaduslikuks ning 
muudetud artikliga 305 legaliseeritakse 
töösulg, mis tõendab, et samal ajal kui 
Kasahstani valitsus esitleb uusi õigusakte 
võimalusena viia riik vastavusse parimate 
nüüdisaegsete rahvusvaheliste tavadega, 
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toimub tegelikult ILO konventsioonides ja 
teistes rahvusvahelistes konventsioonides 
kehtestatud nõuete teadlik ja tahtlik 
rikkumine. 
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Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et 2011. aasta 
detsembrikuust saadik on arreteeritud 
ligikaudu 43 inimest, nende hulgas 
naftatööliste streigi silmapaistvad juhid ja 
aktivistid Talat Saktaganov, Roza 
Tuletajeva ja Natalja Ažigalijeva, keda 
võib süüdimõistmisel ees oodata kuni 
kuueaastane vanglakaristus; arvestades, et 
Uralski linnas peeti 3. veebruaril 2012. 
aastal kinni mitu islamismis süüdistatud 
noort, keda kahtlustati Žangaözeni 
massirahutuste korraldamises; 

G. arvestades, et Aktau siseasjade 
osakonna uurimiskomisjoni edastatud 
teabe kohaselt on arreteeritud vähemalt 43 
inimest, nende hulgas naftatööliste streigi 
silmapaistvad juhid ja aktivistid Talat 
Saktaganov, Roza Tuletajeva, Natalja 
Ažigalijeva, Akžanat Aminov, Jestai 
Karašajev, Aiman Ongarbajeva, Žanara 
Saktaganova, Maksat Dosmagambetov ja 
teised; arvestades, et riikliku julgeoleku 
komitee (KNB) pidas Uralski linnas 3. 
veebruaril 2012. aastal kinni mitu noort 
mittekonformistlikku muslimit, keda 
kahtlustati Žangaözeni massirahutuste 
korraldamises; 
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P. arvestades, et viimase kahe kuu jooksul 
on opositsiooniparteid ja organisatsioonid 
Alga, Azat ja Kasahstani Sotsialistlik 
Liikumine ning sõltumatu meedia, 
sealhulgas ajalehed Vzgljad, Golos 
Respubliki ja Respublika ning 
satelliittelevisioonikanal Stan TV, ning 
sõltumatud ametiühingud, sealhulgas 
ametiühing Žanartu ja muud 
kodanikuühiskonna organisatsioonid, 
sattunud üha suurema surve alla ning kinni 
on peetud Alga partei esimees Vladimir 
Kozlov ja Vzgljadi peatoimetaja Igor 
Vinjavski; arvestades, et 28. jaanuaril 
osales Almatõs repressioonide vastasel 
loata meeleavaldusel umbes 1000 inimest, 
et nõuda ametivõimudelt poliitilise 
tagakiusamise lõpetamist; 

P. arvestades, et viimase kahe kuu jooksul 
on opositsiooniparteid ja organisatsioonid 
Alga, Azat ja Kasahstani Sotsialistlik 
Liikumine ning sõltumatu meedia, 
sealhulgas ajalehed Vzgljad, Golos 
Respubliki ja Respublika ning 
satelliittelevisioonikanal Stan TV, ning 
sõltumatud ametiühingud, sealhulgas 
ametiühing Žanartu ja muud 
kodanikuühiskonna organisatsioonid, 
sattunud üha suurema surve alla ning kinni 
on peetud Alga partei esimees Vladimir 
Kozlov, Vzgljadi peatoimetaja Igor 
Vinjavski, opositsioonipartei OSDP/Azat 
juhid Bolat Abilov ja Amiržan Kossanov 
ja silmapaistev vangide õiguste eest 
võitleja Vadim Kuramšin, ning 
Kasahstani Sotsialistliku Liikumise juhi 
Ainur Kurmanovi ja sõltumatu 
ametiühingu Žanartu juhi Jesenbek 
Uktešbajevi suhtes on algatatud 
eeluurimine; arvestades, et 28. jaanuaril 
osales Almatõs repressioonide vastasel 
loata meeleavaldusel umbes 1000 inimest, 
et nõuda ametivõimudelt poliitilise 
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tagakiusamise lõpetamist; 
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1. rõhutab ELi ja Kasahstani vaheliste 
suhete olulisust ja vajadust tugevdada 
poliitilist ja majanduslikku koostööd, muu 
hulgas sellistes strateegilistes 
valdkondades nagu demokraatia, 
inimõigused, keskkond, energeetika, 
kaubandus ja transport, millele lisandub 
võitlus terrorismi, organiseeritud 
kuritegevuse ja ebaseadusliku 
uimastikaubanduse vastu; toonitab, et 
möödunud aastal tihenes koostöö, 
toimusid sagedased kõrgetasemelised 
kohtumised ja alustati läbirääkimistega 
uue partnerlus- ja koostöölepingu üle; 

1. rõhutab, et kuna Kasahstani valitsus on 
viimasel ajal teinud olulise tagasimineku 
inimõiguste valdkonnas, muu hulgas 
vangide õiguste, õigusriigi põhimõtte, 
valimistepõhise demokraatia, 
demokraatlike vabaduste ja 
meediavabaduse alal, ning kuna on 
arreteeritud suurel hulgal opositsiooni 
aktiviste, ei tohiks Kasahstaniga uuesti 
käivitada läbirääkimisi uue lepingu üle 
seni, kuni Kasahstani valitsus ei ole 
nendes küsimustes saavutanud 
märkimisväärseid edusamme;  

Or. en 
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Lõige 9 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

9. nõuab tungivalt, et Kasahstani 
ametivõimud teeksid kõik võimaliku 
inimõiguste olukorra parandamiseks riigis; 
rõhutab, et edasiminek ELi ja Kasahstani 
vahelise uue ja täiendatud partnerlus- ja 
koostöölepingu läbirääkimistes peab 
sõltuma poliitiliste reformide edenemisest; 
ergutab Kasahstani täitma endale võetud 
kohustust jätkata reformidega, et ehitada 
üles avatud ja demokraatlik ühiskond, mis 
hõlmaks sõltumatut kodanikuühiskonda 
ja opositsiooni ning kus austataks 
põhiõigusi ja õigusriiki; 

9. nõuab tungivalt, et Kasahstani 
ametivõimud teeksid kõik võimaliku 
inimõiguste olukorra parandamiseks riigis; 
rõhutab, et igasugune edasiminek ELi ja 
Kasahstani vahelise uue ja täiendatud 
partnerlus- ja koostöölepingu 
läbirääkimistes peab sõltuma poliitiliste 
reformide edenemisest; ergutab Kasahstani 
tulemuslikult täitma riigi poolt endale 
võetud kohustust jätkata reformidega, et 
ehitada üles avatud ja demokraatlik 
ühiskond, kus austataks põhilisi inim- ja 
tööõigusi ja kus sõltumatud 
kodanikuühiskonna ühendused, 
opositsiooniparteid ja -ühendused ning 
sõltumatud ametiühingud saavad 
takistamatult toimida; märgib, et pärast 
viimaseid parlamendivalimisi on uues 
parlamendis esindatud kolm parteid, kes 
on kõik lojaalsed president Nazarbajevile; 
tunneb kahetsust selle pärast, et mitmel 
opositsiooniparteil ei lubatud endiselt 
registreeruda ja nad kutsusid seetõttu üles 
jaanuaris toimunud valimisi 
boikoteerima; ergutab Kasahstani 
ametivõime jätkama reformidega, et jõuda 
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tõeliselt pluralistlike valimisteni ja toetada 
sõltumatu meedia toimimist ning 
sõltumatute ametiühingute ja 
vabaühenduste tegevust; 
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Lõige 10 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

10. hindab positiivselt viimastel kuudel 
tehtud õigusalaseid muudatusi, mille 
eesmärk on võimaldada rohkematel 
parteidel parlamendivalimisteks 
kandidaate esitada; võtab teadmiseks, et 
pärast hiljutisi parlamendivalimisi on uues 
parlamendis esindatud kolm parteid; 
tunneb kahetsust selle pärast, et mitmel 
opositsiooniparteil ei lubatud registreeruda, 
ning ergutab Kasahstani ametivõime 
jätkama tõeliselt pluralistlike valimiste 
tagamiseks vajalikke reforme ja toetama 
sõltumatu meedia ja valitsusväliste 
organisatsioonide tegevust; 

10. märgib, et pärast viimaseid 
parlamendivalimisi on uues parlamendis 
esindatud kolm parteid, kes on kõik 
lojaalsed president Nazarbajevile; tunneb 
kahetsust selle pärast, et mitmel 
opositsiooniparteil ei lubatud endiselt 
registreeruda ja nad kutsusid seetõttu üles 
jaanuaris toimunud valimisi 
boikoteerima; nõuab tungivalt, et 
Kasahstani ametivõimud jätkaksid 
reformide rakendamist, et jõuda tõeliselt 
pluralistlike valimisteni ja toetada 
sõltumatu meedia, sõltumatute 
ametiühingute ja valitsusväliste 
organisatsioonide tegevust; 

Or. en 
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Lõige 13 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

väljendab hukkamõistu opositsiooniliidrite 
ja ajakirjanike 2012. aasta jaanuarist 
saadik kestva vangistuse üle ja kutsub 
Kasahstani ametivõime üles lõpetama riigi 
poliitilise opositsiooni ja sõltumatu meedia 
mahasurumist ning vabastama kõik isikud, 
keda hoitakse kinni poliitilistel põhjustel, 
kaasa arvatud partei Alga juht Vladimir 
Kozlov, ajalehe Vzgljad peatoimetaja Igor 
Vinjavski ja streikinud naftatööliste 
advokaat Natalja Sokolova ning kõik 
OSCE alalises nõukogus tehtud ELi 
avaldustes nimetatud isikud, kes on veel 
kinnipeetavad; nõuab, et Vladimir 
Kozlovile antaks oma lähimate 
pereliikmete, sealhulgas oma naisega 
suhtlemise võimalus, ja et korraldataks 
tema tervisliku seisundi sõltumatu 
hindamine; 

13. väljendab hukkamõistu 
opositsiooniliidrite, ajakirjanike, 
ametiühingu aktivistide ja inimõiguste 
kaitsjate vangistuse üle ja kutsub 
Kasahstani ametivõime üles lõpetama riigi 
poliitilise opositsiooni ja sõltumatu meedia 
mahasurumist ning vabastama kõik isikud, 
keda hoitakse kinni poliitilistel põhjustel, 
kaasa arvatud partei Alga juht Vladimir 
Kozlov, ajalehe Vzgljad peatoimetaja Igor 
Vinjavski ja vangide õiguste eest võitleja 
Vadim Kuramšin ning kõik OSCE alalises 
nõukogus tehtud ELi avaldustes nimetatud 
isikud, kes on veel kinnipeetavad; võtab 
teadmiseks ülemkohtu otsuse vähendada 
streikinud naftatööliste advokaadi Natalja 
Sokolova karistust ja vabastada ta 
vanglast, kuid rõhutab, et kõik tema vastu 
esitatud süüdistused tuleb tühistada; 

Or. en 

 


