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Poprawka  4 

Paul Murphy 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 
 
Wspólny projekt rezolucji 

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

Kazachstan 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt C preambuły 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, Ŝe w dniu 17 lutego 
2012 r. prezydent Kazachstanu podpisał 
szereg ustaw mających poprawić podstawy 
prawne stosunków pracy, praw 
pracowniczych i dialogu społecznego, a 
takŜe niezawisłość sądownictwa; 

C. mając na uwadze, Ŝe ustawy podpisane 
w dniu 17 lutego 2012 r. przez prezydenta 
Kazachstanu, w szczególności zmiany w 
kodeksie pracy, oznaczają powaŜny regres 
w dziedzinie stosunków pracy, praw 
pracowniczych i dialogu społecznego, przy 
czym zmienione art. 55 i 74 zezwalają na 
zwalnianie pracowników uczestniczących 
w akcjach protestacyjnych, zmieniony art. 
185 ogranicza prawa kobiet cięŜarnych, 
zmieniony art. 266 ogranicza prawa do 
prowadzenia negocjacji zbiorowych, 
zmieniony art. 284 znosi nałoŜony na 
pracodawców wymóg obejmowania 
pracowników ubezpieczeniem 
zdrowotnym, zmieniony art. 287 znosi 
ograniczenia w zakresie zwolnień 
przedstawicieli związków zawodowych 
podczas negocjacji z protestującymi, 
zmieniony art. 289 utrudnia związkom 
zawodowym podejmowanie decyzji o 
rozpoczęciu akcji protestacyjnych, 
zmieniony art. 303 uprawnia sądy do 
interweniowania w spory zbiorowe w celu 
stwierdzenia, Ŝe protest jest nielegalny, a 
zmieniony art. 305 legalizuje lokauty, co 
dowodzi, Ŝe rząd Kazachstanu, twierdząc, 
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iŜ nowe ustawy dostosują kraj do 
najlepszych praktyk międzynarodowych, 
świadomie i celowo narusza wiele 
warunków wymaganych w konwencjach 
Międzynarodowej Organizacji Pracy i 
innych konwencjach międzynarodowych; 

Or. en 
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Poprawka  5 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 
 
Wspólny projekt rezolucji 

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

Kazachstan 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt G preambuły 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, Ŝe od grudnia 2011 r. 
aresztowano około 43 osób i postawiono 
im zarzuty mogące prowadzić do skazania 
na karę pozbawienia wolności do sześciu 
lat, przy czym do osób tych naleŜą znani 
przywódcy i działacze, którzy brali udział 
w strajku pracowników sektora naftowego, 
w tym Tałat Saktaganow, Roza Tuletajewa 
i Natalia AŜigaliewa; mając na uwadze, Ŝe 
w dniu 3 lutego 2012 r. w Uralsku 
aresztowano grupę młodych ludzi 
oskarŜanych o działalność islamistyczną, 
zarzucając im organizowanie masowych 
rozruchów w śangaözen; 

 

G. mając na uwadze, Ŝe – według 
informacji z komisji śledczej 
Departamentu Spraw Wewnętrznych w 
Aktau – aresztowano co najmniej 43 osoby 
i postawiono im zarzuty mogące prowadzić 
do skazania na karę pozbawienia wolności 
do sześciu lat, przy czym do osób tych 
naleŜą znani przywódcy i działacze, którzy 
brali udział w strajku pracowników sektora 
naftowego, w tym Tałat Saktaganow, Roza 
Tuletajewa, Natalia AŜigaliewa, AkŜanat 
Aminow, Jestaj Karaszajew, Ajman 
Ongarbajewa, śanara Saktaganowa, 
Maksat Dosmagambetow i inni; mając na 
uwadze, Ŝe w dniu 3 lutego 2012 r. 
w Uralsku Komitet Bezpieczeństwa 
Narodowego aresztował grupę młodych 
nonkonformistycznych muzułmanów, 
zarzucając im organizowanie masowych 
rozruchów w śangaözen; 

Or. en 
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Poprawka  6 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 
 
Wspólny projekt rezolucji 

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

Kazachstan 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt P preambuły 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, Ŝe w ciągu ostatnich 
dwóch miesięcy opozycyjne partie i 
organizacje Alga, Azat i Socjalistyczny 
Ruch Kazachstanu, niezaleŜne media, w 
tym gazety „Wzgljad”, „Gołos Republik” i 
„Respublika” oraz telewizja satelitarna 
STAN TV, niezaleŜne związki zawodowe, 
w tym związek śanartu, a takŜe inne 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
stały się obiektem zaostrzonych represji, w 
ramach których zatrzymano między innymi 
przywódcę partii Alga Władimira Kozłowa 
oraz redaktora naczelnego „Wzgljadu” 
Igora Winiawskiego; mając na uwadze, Ŝe 
w dniu 28 stycznia w Ałma-Acie około 
1000 osób pomimo braku zezwolenia 
wzięło udział w proteście przeciwko 
represjom, wzywając władze do 
zaprzestania prześladowań politycznych; 

 

P. mając na uwadze, Ŝe w ciągu ostatnich 
dwóch miesięcy opozycyjne partie i 
organizacje Alga, Azat i Socjalistyczny 
Ruch Kazachstanu, niezaleŜne media, w 
tym gazety „Wzgljad”, „Gołos Republik” i 
„Respublika” oraz telewizja satelitarna 
STAN TV, niezaleŜne związki zawodowe, 
w tym związek śanartu, a takŜe inne 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
stały się obiektem zaostrzonych represji, w 
ramach których zatrzymano między innymi 
przywódcę partii Alga Władimira 
Kozłowa, redaktora naczelnego 
„Wzgljadu” Igora Winiawskiego, 
przywódców partii OSDP Azat Bolata 
Abilowa i AmirŜana Kosanowa oraz 
znanego obrońcę praw więźniów Wadima 
Kuramszina, a takŜe wszczęto 
dochodzenia przeciw przywódcy 
Socjalistycznego Ruchu Kazachstanu 
Ajnurowi Kurmanowowi i przywódcy 
związków zawodowych śanartu 
Esenbekowi Ukteszbajewowi; mając na 
uwadze, Ŝe w dniu 28 stycznia w Ałma-
Acie około 1000 osób pomimo braku 
zezwolenia wzięło udział w proteście 
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przeciwko represjom, wzywając władze do 
zaprzestania prześladowań politycznych; 

Or. en 
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Poprawka  7 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 
 
Wspólny projekt rezolucji 

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

Kazachstan 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

1. podkreśla znaczenie stosunków między 
UE a Kazachstanem oraz zacieśnienia 
współpracy politycznej i gospodarczej nie 
tylko w zakresie walki z terroryzmem, 
zorganizowaną przestępczością i handlem 
narkotykami, ale równieŜ w tym takich 
strategicznych obszarach jak demokracja, 
prawa człowieka, ochrona środowiska, 
energia, handel i transport; podkreśla, Ŝe 
miniony rok wyróŜniała ściślejsza 
współpraca, częste spotkania na wysokim 
szczeblu oraz rozpoczęcie negocjacji w 
sprawie nowej umowy o partnerstwie i 
współpracy; 

 

1. w związku z faktem, iŜ w ostatnim 
czasie rząd Kazachstanu doprowadził do 
znacznego regresu w dziedzinie praw 
człowieka, w tym praw więźniów, 
praworządności, demokracji wyborczej, 
swobód demokratycznych i wolności 
mediów, a takŜe w obliczu masowych 
aresztowań działaczy opozycji podkreśla, 
Ŝe nie naleŜy wznawiać negocjacji 
z Kazachstanem dotyczących nowej 
umowy o partnerstwie i współpracy, 
dopóki rząd Kazachstanu nie poczyni 
znacznych postępów w tych kwestiach;  

Or. en 
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Poprawka  8 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 
 
Wspólny projekt rezolucji 

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

Kazachstan 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

9. apeluje do władz Kazachstanu, by 
dołoŜyły wszelkich starań o poprawę 
sytuacji z punktu widzenia przestrzegania 
praw człowieka w tym kraju; podkreśla, Ŝe 
postępy w negocjacjach w sprawie nowej, 
udoskonalonej umowy o partnerstwie i 
współpracy między UE i Kazachstanem 
muszą zaleŜeć od stanu zaawansowania 
reform politycznych; zachęca Kazachstan, 
by wywiązywał się z deklarowanego 
zobowiązania do dalszych reform 
mających na celu utworzenie otwartego i 
demokratycznego społeczeństwa, 
obejmującego niezaleŜne społeczeństwo 
obywatelskie i opozycję oraz 
przestrzegającego praw podstawowych 
oraz zasad państwa prawa; 

 

9. apeluje do władz Kazachstanu, by 
dołoŜyły wszelkich starań o poprawę 
sytuacji z punktu widzenia przestrzegania 
praw człowieka w tym kraju; podkreśla, Ŝe 
jakikolwiek postęp w negocjacjach w 
sprawie nowej udoskonalonej umowy o 
partnerstwie i współpracy między UE i 
Kazachstanem musi zaleŜeć od stanu 
zaawansowania reform politycznych; 
zachęca Kazachstan, by wypełnił 
deklarowane przez siebie zobowiązanie do 
przeprowadzenia dalszych reform 
mających na celu utworzenie otwartego i 
demokratycznego społeczeństwa 
przestrzegającego podstawowych praw 
człowieka oraz praw pracowniczych, w 
którym niezaleŜne organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, partie i 
organizacje opozycyjne oraz niezaleŜne 
związki zawodowe mogą funkcjonować, 
nie padając ofiarą prześladowań; 
zauwaŜa, Ŝe od ostatnich wyborów 
parlamentarnych w nowym parlamencie 
reprezentowane są trzy partie, przy czym 
wszystkie one są lojalne wobec prezydenta 
Nursułtana Nazarbajewa; ubolewa, Ŝe 
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części partii opozycyjnych nadal nie 
zezwala się na rejestrację, w związku z 
czym wzywały one do bojkotu 
styczniowych wyborów; apeluje do władz 
Kazachstanu, aby wdroŜyły dalsze reformy 
niezbędne do zapewnienia naprawdę 
pluralistycznych wyborów oraz do 
wspierania funkcjonowania niezaleŜnych 
środków przekazu i niezaleŜnych 
związków zawodowych oraz działalności 
organizacji pozarządowych; 

 

Or. en 
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Poprawka  9 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 
 
Wspólny projekt rezolucji 

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

Kazachstan 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

10. wyraŜa zadowolenie z wprowadzonych 
w ostatnich miesiącach zmian w 
prawodawstwie, które mają na celu 
zwiększenie liczby partii mogących 
zgłaszać kandydatów w wyborach 
parlamentarnych; zauwaŜa, Ŝe od 
ostatnich wyborów parlamentarnych w 
nowym parlamencie reprezentowane są 
trzy partie; ubolewa, Ŝe części partii 
opozycyjnych nie zezwala się na 
rejestrację, i zachęca władze Kazachstanu 
do podjęcia dalszych reform niezbędnych 
do zapewnienia naprawdę pluralistycznych 
wyborów oraz do wspierania 
funkcjonowania niezaleŜnych środków 
przekazu i działalności organizacji 
pozarządowych; 

 

10. zauwaŜa, Ŝe od ostatnich wyborów 
parlamentarnych w nowym parlamencie 
reprezentowane są trzy partie, przy czym 
wszystkie one są lojalne wobec prezydenta 
Nursułtana Nazarbajewa; ubolewa, Ŝe 
części partii opozycyjnych nadal nie 
zezwala się na rejestrację, w związku z 
czym wzywały one do bojkotu 
styczniowych wyborów; apeluje do władz 
Kazachstanu o wdraŜanie dalszych reform 
niezbędnych do zapewnienia naprawdę 
pluralistycznych wyborów oraz o 
wspieranie funkcjonowania niezaleŜnych 
środków przekazu i niezaleŜnych 
związków zawodowych oraz działalności 
organizacji pozarządowych; 

Or. en 
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Poprawka  10 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 
 
Wspólny projekt rezolucji 

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

Kazachstan 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

13. wyraŜa oburzenie z powodu uwięzienia 
przywódców opozycji i dziennikarzy w 
styczniu 2012 r. oraz wzywa władze 
Kazachstanu, by zaprzestały ograniczania 
działań opozycji i niezaleŜnych mediów w 
tym kraju, a takŜe by zwolniły wszystkie 
osoby przetrzymywane z przyczyn 
politycznych, w tym przywódcę partii Alga 
Władimira Kozłowa, redaktora naczelnego 
gazety Wzgljad Igora Winiawskiego oraz 
prawniczki reprezentującej strajkujących 
pracowników sektora naftowego Natalii 
Sokołowej, a takŜe wszystkich 
pozostających w areszcie osób 
wymienionych w niedawnych 
oświadczeniach UE wydanych na szczycie 
Stałej Rady OBWE; wzywa do 
zapewnienia Władimirowi Kozłowowi 
kontaktów z najbliŜszą rodziną, w tym z 
Ŝoną, a takŜe do przeprowadzenia 
niezaleŜnej oceny stanu jego zdrowia; 

13. wyraŜa oburzenie z powodu uwięzienia 
przywódców opozycji, dziennikarzy, 
związkowców i obrońców praw człowieka 
oraz wzywa władze Kazachstanu, by 
zaprzestały ograniczania działań opozycji i 
niezaleŜnych mediów w tym kraju, a takŜe 
by zwolniły wszystkie osoby 
przetrzymywane z przyczyn politycznych, 
w tym przywódcę partii Alga Władimira 
Kozłowa, redaktora naczelnego gazety 
„Wzgljad” Igora Winiawskiego oraz 
obrońcy praw więźniów Wadima 
Kuramszina, a takŜe wszystkich 
pozostających w areszcie osób 
wymienionych w niedawnych 
oświadczeniach UE wydanych na szczycie 
Stałej Rady OBWE; odnotowuje decyzję 
Sądu NajwyŜszego o obniŜeniu wyroku 
wydanego na prawniczkę reprezentującą 
strajkujących pracowników sektora 
naftowego Natalię Sokołową oraz o jej 
zwolnieniu, nalega jednak na wycofanie 
wszelkich zarzutów wobec niej; 

Or. en 
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