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Grozījums Nr.  4 

Paul Murphy  

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Kazakhstāna 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

C apsvērums 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

C. tā kā 2012. gada 17. februārī 
Kazahstānas prezidents parakstīja vairākus 
likumus, kuru mērėis ir uzlabot darba 
attiecību, darba Ħēmēju tiesību un sociālā 
dialoga juridisko pamatu, kā arī 
nostiprināt tiesu varas neatkarību; 

C. tā kā likumi, ko Kazahstānas prezidents 
parakstīja 2012. gada 17. februārī, iezīmē 
krasu regresu darba attiecību, darbinieku 
tiesību un sociālā dialoga jomā, jo ar 
grozījumiem 55. un 74. pantā tiek atĜauts 
atlaist darbiniekus, kas piedalījušies 
streikā, ar grozījumiem 185. pantā tiek 
samazinātas grūtnieču tiesības, ar 
grozījumiem 266. pantā tiek samazinātas 
tiesības uz sarunām par darba koplīguma 
slēgšanu, ar grozījumiem 284. pantā tiek 
atcelta prasība darba devējiem segt 
veselības apdrošināšanu, ar grozījumiem 
287. pantā tiek atcelts ierobežojums atlaist 
no darba arodbiedrību pārstāvjus laikā, 
kad notiek sarunas par streiku, ar 
grozījumiem 289. pantā panākts, ka 
arodbiedrībām būs grūtāk lemt par 
streiku, ar grozījumiem 303. pantā tiesām 
tiek atĜauts iejaukties darba strīdos, lai 
streikus pasludinātu par nelikumīgiem, 
un ar grozījumiem 305. pantā tiek 
legalizēta piespiedu atbrīvošana, tādējādi 
atkal apliecinot, ka Kazahstānas valdība 
apzināti un ar tīši pārkāpj daudzus 
nosacījumus, ko Starptautiskā Darba 
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organizācija un citas starptautiskas 
konvencijas prasa ievērot; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Kazakhstāna 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

G apsvērums 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

G. tā kā kopš 2011. gada decembra 
aptuveni 43 cilvēki, tostarp naftas 
uzĦēmumu darbinieku streika izteikti 
vadītāji un aktīvisti, piemēram, Talgats 
Saktaganovs, Roza Tuletajeva un Natālija 
AžigaĜjeva, Žanaezenā ir apcietināti un 
apsūdzēti par nodarījumiem, par kuriem 
var piespriest līdz pat sešus gadus ilgu 
cietumsodu; tā kā 2012. gada 3. februārī 
UraĜskas pilsētā, pamatojoties uz 
aizdomām par masu nekārtību 
organizēšanu Žanaezenā, tika apcietināti 
vairāki jaunieši, kas apsūdzēti par 
islāmistu darbībām; 

G. tā kā saskaĦā ar Aktau strādājošās 
Iekšlietu ministrijas Izmeklēšanas 
komitejas sniegto informāciju vismaz 43 
cilvēki, tostarp naftas uzĦēmumu 
darbinieku streika izteikti vadītāji un 
aktīvisti, piemēram, Talgats Saktaganovs, 
Roza Tuletajeva, Natālija AžigaĜjeva, 
Akžanats Aminovs, Jestajs Karašajevs, 
Aimāna Ongarbajeva, Žanara 
Saktaganova, Maksats Dosmagambetovs 
un citi, Žanaezenā ir apcietināti un 
apsūdzēti par nodarījumiem, par kuriem 
var piespriest līdz pat sešus gadus ilgu 
cietumsodu; tā kā Nacionālās drošības 
komiteja (NDK) 2012. gada 3. februārī 
UraĜskas pilsētā apcietināja 
netradicionālos musulmaĦus, 
pamatojoties uz aizdomām par masu 
nekārtību organizēšanu Žanaezenā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  6 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Kazakhstāna 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

P apsvērums 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

P. tā kā pēdējo divu mēnešu laikā pret 
opozīcijas partijām „Alga” un „Azat”, 
Kazahstānas Sociālistu kustību un 
neatkarīgiem plašsaziĦas līdzekĜiem, 
tostarp laikrakstiem „VzgĜad”, „Golos 
RepubĜiki” un „RespubĜika”, 
satelīttelevīzijas kanālu „Stan TV”, kā arī 
neatkarīgām arodbiedrībām, tostarp , 
arodbiedrību „Žanartu”, un citām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām tiek 
vērstas pastiprinātas represijas un citu 
starpā ir apcietināti partijas „Alga” vadītājs 
Vladimirs Kozlovs un laikraksta „VzgĜad” 
galvenais redaktors Igors ViĦjavskis; tā kā 
28. janvārī aptuveni 1000 cilvēku Almati 
piedalījās neatĜautā protesta akcijā pret 
represijām, prasot varas iestādēm izbeigt 
politisko vajāšanu; 

P. tā kā pēdējo divu mēnešu laikā pret 
opozīcijas partijām „Alga” un „Azat”, 
Kazahstānas Sociālistu kustību un 
neatkarīgiem plašsaziĦas līdzekĜiem, 
tostarp laikrakstiem „VzgĜad”, „Golos 
RepubĜiki” un „RespubĜika”, 
satelīttelevīzijas kanālu „Stan TV”, kā arī 
neatkarīgām arodbiedrībām, tostarp , 
arodbiedrību „Žanartu”, un citām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām tiek 
vērstas pastiprinātas represijas un citu 
starpā ir apcietināti partijas „Alga” vadītājs 
Vladimirs Kozlovs, laikraksta „VzgĜad” 
galvenais redaktors Igors ViĦjavskis, 
partijas „OSDP/Azat” vadītāji Bolats 
Abilovs un Amiržans Kosanovs, kā arī 
plaši pazīstamais ieslodzīto tiesību aktīvs 
aizstāvis Vadims Karamšins, un sākta 
kriminālizmeklēšana pret Kazahstānas 
Sociālistu kustības vadītāju Ainuru 
Kurmanovu un arodbiedrības „Žanartu” 
vadītāju Esenbeku Uktešbajevu; tā kā 
28. janvārī aptuveni 1 000 cilvēku Almati 
piedalījās neatĜautā protesta akcijā pret 
represijām, prasot varas iestādēm izbeigt 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

politisko vajāšanu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  7 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Kazakhstāna 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. uzsver, cik svarīgas ir ES un 
Kazahstānas attiecības, kā arī politiskās 
un ekonomiskās sadarbības 
nostiprināšana, tostarp stratēăiskās 
jomās, piemēram, vide, enerăētika, 
tirdzniecība un transports, papildus cīĦai 
pret terorismu, organizēto noziedzību un 
narkotiku tirdzniecību; uzsver, ka 
pagājušo gadu iezīmēja pastiprināta 
sadarbība, regulāras augsta līmeĦa 
sanāksmes un sarunu sākšana par jaunu 
partnerības un sadarbības nolīgumu; 

1. uzsver, ka, Ħemot vērā ievērojamo 
stāvokĜa pasliktināšanos, ko Kazahstānas 
valdība pēdējā laikā ir izraisījusi 
cilvēktiesību jomā, tostarp attiecībā uz 
ieslodzīto tiesībām, tiesiskumu, vēlēšanu 
demokrātiju, demokrātiskajām brīvībām, 
plašsaziĦas līdzekĜu brīvību, un plašo 
opozīcijas aktīvistu apcietināšanu, 
sarunas par jauno partnerības un 
sadarbības nolīgumu nebūtu jāatjauno, 
kamēr Kazahstānas valdība nebūs 
panākusi ievērojamu progresu šajos 
jautājumos;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  8 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Kazakhstāna 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. mudina Kazahstānas varas iestādes darīt 
visu iespējamo, lai valstī uzlabotu stāvokli 
cilvēktiesību jomā; uzsver, ka progresam 
sarunās par jauno uzlaboto ES un 
Kazahstānas partnerības un sadarbības 
nolīgumu ir jābalstās uz sasniegumiem 
politisko reformu īstenošanā; mudina 
Kazahstānu neatkāpties no pasludinātās 
apĦemšanās turpināt reformas, lai izveidotu 
atklātu un demokrātisku sabiedrību, tostarp 
neatkarīgu pilsonisko sabiedrību un 
opozīciju, un pilnībā respektētu 
pamattiesības un tiesiskumu; 

9. mudina Kazahstānas varas iestādes darīt 
visu iespējamo, lai valstī uzlabotu stāvokli 
cilvēktiesību jomā; uzsver, ka jebkādam 
progresam sarunās par jauno uzlaboto ES 
un Kazahstānas partnerības un sadarbības 
nolīgumu ir jābalstās uz sasniegumiem 
politisko reformu īstenošanā; mudina 
Kazahstānu īstenot pašas pasludinātās 
apĦemšanās turpināt reformas, lai izveidotu 
atklātu un demokrātisku sabiedrību, kurā 
tiktu ievērotas cilvēktiesības un darba 
pamattiesības un kurā neatkarīgas 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
opozīcijas partijas un organizācijas, kā arī 
neatkarīgas arodbiedrības varētu 
darboties un netiktu vajātas; norāda, ka 
pēc pēdējām parlamenta vēlēšanām 
jaunajā parlamentā ir trīs partijas, kuras 
visas ir lojālas prezidentam 
Nazarbajevam; pauž nožēlu, ka vairākām 
opozīcijas partijām joprojām netiek Ĝauts 
piereăistrēties, un tādēĜ tās aicināja 
boikotēt janvāra vēlēšanas; mudina 
Kazahstānas varas iestādes veikt 
turpmākas reformas, kas ir vajadzīgas, lai 
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panāktu patiesi plurālistiskas vēlēšanas, 
un atbalstīt neatkarīgu plašsaziĦas 
līdzekĜu, neatkarīgu arodbiedrību un 
NVO darbību; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  9 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Kazakhstāna 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. atzinīgi vērtē iepriekšējos mēnešos 
tiesību aktos izdarītās izmaiĦas nolūkā 
palielināt to partiju skaitu, kuras var 
izvirzīt kandidātus parlamenta vēlēšanās; 
norāda, ka pēc pēdējām parlamenta 
vēlēšanām jaunajā parlamentā ir trīs 
partijas; pauž nožēlu, ka vairākām 
opozīcijas partijām netiek Ĝauts 
piereăistrēties, un mudina Kazahstānas 
varas iestādes veikt turpmākas reformas, 
kas ir vajadzīgas, lai panāktu patiesi 
plurālistiskas vēlēšanas, un atbalstīt 
neatkarīgu plašsaziĦas līdzekĜu un NVO 
darbību; 

10. norāda, ka pēc pēdējām parlamenta 
vēlēšanām jaunajā parlamentā ir trīs 
partijas, kuras visas ir lojālas prezidentam 
Nazarbajevam; pauž nožēlu, ka vairākām 
opozīcijas partijām joprojām netiek Ĝauts 
piereăistrēties, un tādēĜ tās aicināja 
boikotēt janvāra vēlēšanas; mudina 
Kazahstānas varas iestādes īstenot 
turpmākas reformas, kas ir vajadzīgas, lai 
panāktu patiesi plurālistiskas vēlēšanas, un 
atbalstīt neatkarīgu plašsaziĦas līdzekĜu, 
neatkarīgu arodbiedrību un NVO darbību; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  10 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Kazakhstāna 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. pauž sašutumu par to, ka opozīcijas 
vadītāji un žurnālisti atrodas ieslodzījumā 
kopš 2012. gada janvāra, un aicina 
Kazahstānas varas iestādes beigt valstī 
ierobežot politiskās opozīcijas un 
neatkarīgo plašsaziĦas līdzekĜu darbību un 
atbrīvot visus politieslodzītos, tostarp 
partijas „Alga” vadītāju Vladimiru 
Kozlovu, laikraksta „VzgĜad” galveno 
redaktoru Igoru ViĦjavski un streikojošo 
naftas uzĦēmumu darbinieku advokāti 
Natāliju Sokolovu, kā arī visus cilvēkus, 
par kuriem nesenajos ES paziĦojumos 
EDSO Pastāvīgajā padomē minēts, ka viĦi 
joprojām ir apcietinājumā; prasa, lai 
Kozlovam Ĝautu satikties ar tuvākajiem 
ăimenes locekĜiem, tostarp sievu, un veikt 
viĦa veselības stāvokĜa neatkarīgu 
novērtējumu; 

13. pauž sašutumu par to, ka opozīcijas 
vadītāji, žurnālisti, arodbiedrību pārstāvji 
un cilvēktiesību aktīvisti atrodas 
ieslodzījumā, un aicina Kazahstānas varas 
iestādes beigt valstī ierobežot politiskās 
opozīcijas un neatkarīgo plašsaziĦas 
līdzekĜu darbību un atbrīvot visus 
politieslodzītos, tostarp partijas „Alga” 
vadītāju Vladimiru Kozlovu, laikraksta 
„VzgĜad” galveno redaktoru Igoru 
ViĦjavski un ieslodzīto tiesību aktīvu 
aizstāvi Vadimu Karamšinu, kā arī visus 
cilvēkus, par kuriem nesenajos ES 
paziĦojumos EDSO Pastāvīgajā padomē 
minēts, ka viĦi joprojām ir apcietinājumā; 
pieĦem zināšanai Augstākās tiesas 
lēmumu samazināt streikojošo naftas 
uzĦēmumu darbinieku advokātei Natālijai 
Sokolovai piespriesto sodu un to, ka viĦa 
izlaista no cietuma, tomēr pieprasa 
atteikties no visām pret viĦu izvirzītajām 
apsūdzībām; 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
 


