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Pakeitimas  4 

Paul Murphy 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Kazakstanas 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

C konstatuojamoji dalis 

 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

C. kadangi 2012 m. vasario 17 d. 
Kazachstano prezidentas pasiraš÷ kelis 
įstatymus, kuriais siekiama tobulinti darbo 
santykių, darbuotojų teisių ir socialinio 
dialogo teisinę bazę ir stiprinti teisminių 
institucijų nepriklausomumą; 

C. kadangi d÷l įstatymų, kuriuos 2012 m. 
vasario 17 d. pasiraš÷ Kazachstano 
prezidentas, visų pirma darbo kodekso 
pakeitimų, žymiai pablog÷ja pad÷tis darbo 
santykių, darbuotojų teisių ir socialinio 
dialogo srityje – pakeistuose 55 ir 
74 straipsniuose leidžiama atleisti 
streikuojančius darbuotojus, 
185 straipsnyje sumažinamos 
besilaukiančių moterų teis÷s, 
266 straipsnyje sumažinamos kolektyvinių 
derybų teis÷s, 284 straipsnyje 
panaikinamas darbdaviams keliamas 
reikalavimas savo darbuotojams suteikti 
sveikatos draudimą, 287 straipsnyje 
panaikinamas apribojimas atleisti 
profesinių sąjungų atstovus streiko 
derybų metu, 289 straipsnyje profesin÷ms 
sąjungoms pasunkinamos sąlygos 
nuspręsti d÷l streiko, 303 straipsnyje 
teismams leidžiama įsikišti į darbo 
konfliktus ir paskelbti streikus neteis÷tais, 
305 straipsnyje įteisinamas lokautas, visa 
tai toliau rodo, kad nors Kazachstano 
vyriausyb÷ savo naujus įstatymus pristato 
kaip įstatymus, kuriais šalis atsižvelgia 
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modernią tarptautinę geriausią patirtį, ji 
sąmoningai ir apgalvotai pažeidžia 
daugelį sąlygų, privalomų pagal TDO ir 
kitas tarptautines konvencijas; 

Or. en 
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Pakeitimas  5 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Kazakstanas 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

G konstatuojamoji dalis 

 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

G. kadangi nuo 2011 m. gruodžio m÷n. 
suimti maždaug 43 žmon÷s, įskaitant 
iškilius naftos sektoriaus darbuotojų streiko 
lyderius ir aktyvistus, kaip antai Talatą 
Saktaganovą, Rozą Tuletajevą ir Nataliją 
Ažigalijevą, ir jiems pateikti kaltinimai, 
pagal kuriuos jiems gresia iki šešerių metų 
laisv÷s at÷mimo bausm÷; kadangi 2012 m. 
vasario 3 d. Uralsko mieste suimta keletas 
jaunuolių, kaltinamų islamistine veikla, 
įtarus juos masinių neramumų 
organizavimu Žanaozene; 

G. kadangi, sprendžiant iš Aktau Vidaus 
reikalų departamento tyrimų komiteto 
pateiktos informacijos, suimti mažiausiai 
43 žmon÷s, įskaitant iškilius naftos 
sektoriaus darbuotojų streiko lyderius ir 
aktyvistus, kaip antai Talatą Saktaganovą, 
Rozą Tuletajevą ir Nataliją Ažigalijevą, 
Akžanatą Aminovą, Yestajų Karašaevą, 
Aimaną Ongarbajevą, Žanarą 
Saktaganovą, Maksatą Dosmagambetovą 
ir kitus, ir jiems pateikti kaltinimai, pagal 
kuriuos jiems gresia iki šešerių metų 
laisv÷s at÷mimo bausm÷; kadangi 2012 m. 
vasario 3 d. Uralsko mieste Nacionalinio 
saugumo komitetas (NSK) su÷m÷ keletą 
kitaip mąstančių jaunuolių musulmonų 
įtarus juos masinių neramumų 
organizavimu Žanaozene; 

 

  

Or. en 
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Pakeitimas  6 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Kazakstanas 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

P konstatuojamoji dalis 

 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

P. kadangi pastaruosius du m÷nesius prieš 
opozicijos partijas ir organizacijas „Alga“, 
„Azat“ ir Kazachstano socialistinį 
jud÷jimą, taip pat prieš nepriklausomą 
žiniasklaidą, įskaitant laikraščius 
„Vzgliad“, „Golos Respubliki“ ir 
„Respublika“ ir palydovin÷s televizijos 
kanalą „Stan TV“, taip pat prieš 
nepriklausomas profesines sąjungas, 
įskaitant „Žanartu“ profesinę sąjungą ir 
kitas pilietin÷s visuomen÷s organizacijas, 
buvo vykdomos vis stipresn÷s represijos, 
be kita ko, buvo suimtas „Alga“ partijos 
vadovas Vladimiras Kozlovas ir laikraščio 
„Vzgliad“ vyriausiasis redaktorius Igoris 
Viniavskis; kadangi sausio 28 d. Almatoje 
maždaug 1 000 žmonių dalyvavo prieš 
represijas nukreiptoje, be leidimo 
surengtoje protesto akcijoje ir ragino 
valdžios institucijas nutraukti politinį 
persekiojimą; 

P. kadangi pastaruosius du m÷nesius prieš 
opozicijos partijas ir organizacijas „Alga“, 
„Azat“ ir Kazachstano socialistinį 
jud÷jimą, taip pat prieš nepriklausomą 
žiniasklaidą, įskaitant laikraščius 
„Vzgliad“, „Golos Respubliki“ ir 
„Respublika“ ir palydovin÷s televizijos 
kanalą „Stan TV“, taip pat prieš 
nepriklausomas profesines sąjungas, 
įskaitant „Žanartu“ profesinę sąjungą ir 
kitas pilietin÷s visuomen÷s organizacijas, 
buvo vykdomos vis stipresn÷s represijos, 
be kita ko, buvo suimtas „Alga“ partijos 
vadovas Vladimiras Kozlovas, laikraščio 
„Vzgliad“ vyriausiasis redaktorius Igoris 
Viniavskis, partijos „OSDP/Azat“ lyderiai 
Bolatas Abilovas ir Amiržanas Kosanovas 
ir kalinių teisių gyn÷jas Vadimas 
Kuramšinas, taip pat prad÷ti 
baudžiamosios veikos tyrimai prieš 
„Kazachstano socialistinio jud÷jimo“ 
lyderį Ainurą Kurmanovą ir profesin÷s 
sąjungos „Žanartu“ lyderį Esenbeką 
Uktešbajevą; kadangi sausio 28 d. 
Almatoje maždaug 1 000 žmonių dalyvavo 
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prieš represijas nukreiptoje, be leidimo 
surengtoje protesto akcijoje ir ragino 
valdžios institucijas nutraukti politinį 
persekiojimą; 

Or. en 
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Pakeitimas  7 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Kazakstanas 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. pabr÷žia ES ir Kazachstano santykių ir 
politinio bei ekonominio 
bendradarbiavimo stiprinimo, įskaitant 
strategin÷se srityse, kaip antai 
demokratija, žmogaus teis÷s, aplinkos 
apsauga, energetika, prekyba ir 
transportas, taip pat kova su terorizmu, 
organizuotu nusikalstamumu ir prekyba 
narkotikais, svarbą; pabr÷žia, kad 
pra÷jusiais metais vyko aktyvesnis 
bendradarbiavimas, dažni aukšto lygio 
susitikimai ir prasid÷jo derybos d÷l naujo 
partneryst÷s ir bendradarbiavimo 
susitarimo; 

1. pabr÷žia, kad, d÷l to, kad pastaruoju 
laikotarpiu Kazachstano vyriausyb÷ žymiai 
pablogino pad÷tį žmogaus teisių, įskaitant 
kalinių teises, teisin÷s valstyb÷s, rinkimų 
demokratijos, demokratin÷s laisv÷s, ir 
žiniasklaidos laisv÷s srityse ir su÷m÷ daug 
opozicijos aktyvistų, derybos d÷l naujojo 
partneryst÷s ir bendradarbiavimo 
susitarimo netur÷tų būti atnaujintos, kol 
Kazachstano vyriausyb÷ nepadarys didel÷s 
pažangos spręsdama šiuos klausimus;  

Or. en 
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Pakeitimas  8 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Kazakstanas 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

9 dalis 

 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

9. ragina Kazachstano valdžios institucijas 
d÷ti visas pastangas siekiant gerinti 
žmogaus teisių pad÷tį šalyje; pabr÷žia, kad 
derybų d÷l naujo išsamesnio ES ir 
Kazachstano partneryst÷s ir 
bendradarbiavimo susitarimo pažanga turi 
priklausyti nuo politinių reformų pažangos; 
ragina Kazachstaną toliau laikytis 
prisiimto įsipareigojimo vykdyti tolesnes 
reformas siekiant sukurti atvirą ir 
demokratinę visuomenę, įskaitant 
nepriklausomą pilietinę visuomenę ir 
opoziciją, kuri gerbtų pagrindines teises ir 
tiesin÷s valstyb÷s prinicipą; 

9. ragina Kazachstano valdžios institucijas 
d÷ti visas pastangas siekiant gerinti 
žmogaus teisių pad÷tį šalyje; pabr÷žia, kad 
bet kokia derybų d÷l naujo išsamesnio ES 
ir Kazachstano partneryst÷s ir 
bendradarbiavimo susitarimo pažanga turi 
priklausyti nuo politinių reformų pažangos; 
ragina Kazachstaną įgyvendinti savo 
prisiimtą įsipareigojimą vykdyti tolesnes 
reformas siekiant sukurti atvirą ir 
demokratinę visuomenę, kurioje būtų 
gerbiamos pagrindin÷s žmogaus ir darbo 
teis÷s ir kurioje netrukdomos gal÷tų veikti 
nepriklausomos pilietin÷s visuomen÷s 
organizacijos, opozicin÷s partijos ir 
organizacijos ir nepriklausomos 
profesin÷s sąjungos; pažymi, kad po 
neseniai įvykusių parlamento rinkimų 
naujame parlamente atstovaujama trims 
partijoms, kurios visos yra ištikimos 
prezidentui N. Nazarbajevui; 
apgailestauja, kad vis dar neleidžiama 
įregistruoti kai daugelio opozicijos partijų 
ir tod÷l jos paragino boikotuoti sausio 
m÷n. vykusius rinkimus; primygtinai 
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ragina Kazachstano valdžios institucijas 
toliau įgyvendinti reformas, būtinas 
užtikrinti, kad rinkimai būtų tikrai 
pliuralistiniai, ir remti nepriklausomos 
žiniasklaidos, nepriklausomų profesinių 
sąjungų ir NVO veiklą; 

 

Or. en 
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Pakeitimas  9 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Kazakstanas 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

10 dalis 

 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

10. pritaria pastaraisiais m÷nesiais 
padarytiems teisiniams pakeitimams, 
kuriais siekiama įsteigti įvairesnių partijų, 
kurios gal÷tų teikti kandidatus 
parlamento rinkimams; pažymi, kad po 
neseniai įvykusių parlamento rinkimų 
naujame parlamente atstovaujama trims 
partijoms; apgailestauja, kad neleidžiama 
įregistruoti kai kurių opozicijos partijų, ir 
ragina Kazachstano valdžios institucijas 
imtis tolesnių reformų, kurių reikia 
siekiant užtikrinti, kad rinkimai būtų tikrai 
pliuralistiniai, taip pat remti 
nepriklausomos žiniasklaidos bei NVO 
veiklą;  

10. pažymi, kad po neseniai įvykusių 
parlamento rinkimų naujame parlamente 
atstovaujama trims partijoms, kurios visos 
yra ištikimos prezidentui N. Nazarbajevui; 
apgailestauja, kad vis dar neleidžiama 
įregistruoti kai daugelio opozicijos partijų 
ir tod÷l jos paragino boikotuoti sausio 
m÷n. vykusius rinkimus; primygtinai 
ragina Kazachstano valdžios institucijas 
toliau įgyvendinti reformas, būtinas 
užtikrinti, kad rinkimai būtų tikrai 
pliuralistiniai, ir remti nepriklausomos 
žiniasklaidos, nepriklausomų profesinių 
sąjungų ir NVO veiklą; 

Or. en 
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Pakeitimas  10 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Kazakstanas 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 dalis 

 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

13. reiškia pasipiktinimą d÷l opozicijos 
lyderių ir žurnalistų įkalinimo nuo 
2012 m. sausio m÷n. ir ragina Kazachstano 
valdžios institucijas nutraukti šalyje 
taikomas griežtas priemones prieš 
opoziciją ir nepriklausomą žiniasklaidą bei 
išlaisvinti visus d÷l politinių priežasčių 
įkalintus asmenis, įskaitant „Alga“ partijos 
vadovą Vladimirą Kozlovą, laikraščio 
„Vzgliad“ vyriausiąjį redaktorių Igorį 
Viniavskį ir streikuojančių naftos 
sektoriaus darbuotojų teisininkę Nataliją 
Sokolovą, tai pat visus kalinamus asmenis, 
pamin÷tus pareiškimuose, kuriuos ES 
neseniai pateik÷ ESBO nuolatin÷je 
taryboje; ragina užtikrinti, kad V. Kozlovas 
gal÷tų susitikti su artimiausiais šeimos 
nariais, įskaitant jo žmoną, ir atlikti 
nepriklausomą jo sveikatos būkl÷s 
patikrinimą; 

13. reiškia pasipiktinimą d÷l opozicijos 
lyderių, žurnalistų, profesinių sąjungų 
atstovų ir žmogaus teisių aktyvistų 
įkalinimo. ir ragina Kazachstano valdžios 
institucijas nutraukti šalyje taikomas 
griežtas priemones prieš opoziciją ir 
nepriklausomą žiniasklaidą bei išlaisvinti 
visus d÷l politinių priežasčių įkalintus 
asmenis, įskaitant „Alga“ partijos vadovą 
Vladimirą Kozlovą, laikraščio „Vzgliad“ 
vyriausiąjį redaktorių Igorį Viniavskį ir 
kalinių teisių gyn÷ją Vadimą Kuramšiną, 
tai pat visus kalinamus asmenis, pamin÷tus 
pareiškimuose, kuriuos ES neseniai pateik÷ 
ESBO nuolatin÷je taryboje; pažymi 
Aukščiausiojo teismo sprendimą 
sumažinti streikuojančių naftos sektoriaus 
darbuotojų teisininkei Natalijai Sokolovai 
paskelbtą nuosprendį ir ją išlaisvinti iš 
kal÷jimo, tačiau primygtinai ragina 
panaikinti visus jai keliamus kaltinimus; 

Or. en 
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