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Amendamentul 4 

Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Propunere comună de rezoluŃie 

Considerentul C 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

C. întrucât, la 17 februarie 2012, 
preşedintele Kazahstanului a promulgat o 
serie de legi care vizează îmbunătăŃirea 
temeiului juridic al relaŃiilor de muncă, al 
drepturilor lucrătorilor şi al dialogului 
social şi consolidarea independenŃei 
sistemului judiciar; 

C. întrucât legile promulgate la 17 
februarie 2012 de preşedintele 
Kazahstanului, în special modificările 
Codului penal, reprezintă un regres serios 
în domeniul relaŃiilor de muncă, al 
drepturilor lucrătorilor şi al dialogului 
social, în sensul că prin modificarea 
articolelor 55 şi 74 se permite concedierea  
greviştilor, prin modificarea articolului 
185 se reduc drepturile femeilor 
însărcinate, prin modificarea articolului 
266 se reduc drepturile la negocieri 
colective, prin modificarea articolului 284 
se înlătură cerinŃa, din partea 
angajatorilor, de a oferi asigurare 
medicală, prin modificarea articolului 287 
se înlătură restricŃia privind concedierea 
reprezentanŃilor sindicali pe perioada 
negocierilor de grevă, prin modificarea 
articolului 289 sindicatele vor găsi că este  
mult mai dificil să ia decizia de a intra în 
grevă, prin modificarea articolului 303 se 
permite instanŃelor să intervină în 
conflictele de muncă pentru a declara 
grevele ilegale, iar prin modificarea 
articolului 305 se legalizează „greva 
patronală”, demonstrând astfel, şi în 
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continuare, că, deşi guvernul 
Kazahstanului îşi prezintă noua legislaŃie 
ca una ce aliniază Ńara la cele mai 
moderne bune practici la nivel 
internaŃional, acesta încalcă în mod 
conştient şi intenŃionat multe din 
condiŃiile impuse de OIM şi alte convenŃii 
internaŃionale;     

Or. en 
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Amendamentul 5 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Propunere comună de rezoluŃie 

Considerentul G 

 
Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

G. întrucât aproximativ 43 de persoane au 
fost arestate din decembrie 2011, fiind 
pasibile de pedepse de până la şase ani de 
închisoare, printre acestea numărându-se 
lideri şi militanŃi renumiŃi, participanŃi la 

greva lucrătorilor petrolişti, precum Talat 
Saktaganov, Roza Tuletaeva şi Natalia 
Ajigalieva; întrucât o serie de tineri acuzaŃi 
de activităŃi cu caracter islamist au fost 
arestaŃi în oraşul Uralsk la 3 februarie 

2012, fiind suspectaŃi de a fi provocat 
tulburări în masă în Janaozen; 

 

G. întrucât, potrivit informaŃiilor furnizate 
de  Comisia de anchetă din Aktau a 
Ministerului afacerilor interne, cel puŃin 
43 de persoane au fost, fiind pasibile de 
pedepse de până la şase ani de închisoare, 

printre acestea numărându-se lideri şi 
militanŃi renumiŃi, participanŃi la greva 
lucrătorilor petrolişti, precum Talat 

Saktaganov, Roza Tuletaeva, Natalia 
Ajigalieva, Akjanat Aminov, Estai 
Karaşaev, Aiman Ongarbaeva, Janara 
Saktaganova, Maksat Dosmagambetov şi 
alŃii;  întrucât o serie de tineri musulmani 
nonconformişti au fost arestaŃi de 
Comitetul SecurităŃii NaŃionale (KNB) în 
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oraşul Uralsk la 3 februarie 2012, fiind 
suspectaŃi de a fi provocat tulburări în masă 
în Janaozen; 

 

  

Or. en 

 

12.3.2012  B7-0135/2012 }  
 B7-0140/2012 }  

 B7-0141/2012 }  
 B7-0142/2012 }  
 B7-0143/2012 } RC1/Am. 6 

Amendamentul 6 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Propunere comună de rezoluŃie 

Considerentul P 

 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

P. întrucât, în ultimele două luni, partidele 
şi organizaŃiile de opoziŃie Alga, Azat şi 
Mişcarea Socialistă din Kazahstan, mass-

media independentă, printre care ziarele 
Vzgliead, Golos respubliki şi Respublika, 

postul de televiziune prin satelit STAN TV, 
sindicatele independente, printre care 
sindicatul independent Janartu şi alte 

organizaŃii ale societăŃii civile au devenit 
Ńinte ale represiunii intensificate, fiind 

întemniŃaŃi, printre alŃii, liderul partidului 
Alga, Vladimir Kozlov, şi redactorul-şef al 
Vzgliead, Igor Viniavskii; întrucât la 28 

ianuarie, la Almaty, aproximativ 1 000 de 
persoane au luat parte la o manifestaŃie de 

protest neautorizată împotriva 
represiunilor, solicitând autorităŃilor să 

P. întrucât, în ultimele două luni, partidele 
şi organizaŃiile de opoziŃie Alga, Azat şi 
Mişcarea Socialistă din Kazahstan, mass-

media independentă, printre care ziarele 
Vzgliead, Golos respubliki şi Respublika, 

postul de televiziune prin satelit STAN TV, 
sindicatele independente, printre care 
sindicatul independent Janartu şi alte 

organizaŃii ale societăŃii civile au devenit 
Ńinte ale represiunii intensificate, fiind 

întemniŃaŃi, printre alŃii, liderul partidului 
Alga, Vladimir Kozlov, redactorul-şef al 
Vzgliead, Igor Viniavskii, liderii partidului 
OSDP/Azat, Bolat Abilov şi Amirjan 
Kosanov şi renumitul militant pentru 
drepturile deŃinuŃilor, Vadim Kuramşin şi 
deschizându-se anchete penale împotriva 
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pună capăt persecuŃiilor politice; 

 

liderului Mişcării Socialiste din 
Kazahstan, Ainur Kurmanov şi a liderului 
sindicatului Janartu, Esenbek 
Ukteşbaiev; întrucât la 28 ianuarie, la 
Almaty, aproximativ 1 000 de persoane au 

luat parte la o manifestaŃie de protest 
neautorizată împotriva represiunilor, 
solicitând autorităŃilor să pună capăt 

persecuŃiilor politice; 

Or. en 
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Amendamentul 7 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 1 

 
Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

1. subliniază importanŃa relaŃiilor dintre 
UE şi Kazahstan şi consolidarea 
cooperării politice şi economice, printre 
altele, în domenii strategice precum 
democraŃia, drepturile omului, mediul, 
energia, comerŃul şi transportul, pe lângă 
combaterea terorismului, a crimei 
organizate şi a traficului de droguri; 
subliniază că anul trecut a fost marcat de 
o intensificare a cooperării, de vizite 
frecvente la nivel înalt şi de începerea 
negocierilor privind un nou acord de 
parteneriat şi cooperare; 

1. subliniază că, date fiind regresele 
semnificative făcute recent de către 
guvernul Kazahstanului în domeniul 
drepturilor omului, inclusiv în ceea ce 
priveşte drepturile deŃinuŃilor, statul de 
drept, democraŃia electorală, libertăŃile 
democratice, libertatea presei, precum şi 
arestarea pe scară largă a activiştilor din 
opoziŃie, negocierile privind un nou acord 
de parteneriat şi cooperare cu Kazahstanul 
nu ar trebui reactivate până la realizarea 
unor progrese semnificative în acest sens 
de către guvernul Kazahstanului;  
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Amendamentul 8 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 9 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

9. îndeamnă autorităŃile kazahe să depună 

toate eforturile în vederea îmbunătăŃirii 
situaŃiei drepturilor omului din Ńară; 
subliniază că progresul în ceea ce priveşte 
negocierea noului acord consolidat de 
parteneriat şi cooperare dintre UE şi 

Kazahstan trebuie să fie condiŃionat de 
realizarea de progrese în desfăşurarea 
reformelor politice; încurajează 

Kazahstanul să-şi menŃină angajamentul 
asumat vizând continuarea reformelor în 

vederea edificării unei societăŃi deschise şi 
democratice, care să includă o societate 
civilă şi o opoziŃie independente şi care să 
respecte drepturile fundamentale şi statul 
de drept; 

9. îndeamnă autorităŃile kazahe să depună 

toate eforturile în vederea îmbunătăŃirii 
situaŃiei drepturilor omului din Ńară; 
subliniază că orice progres în ceea ce 
priveşte negocierea noului acord consolidat 
de parteneriat şi cooperare dintre UE şi 

Kazahstan trebuie să fie condiŃionat de 
realizarea de progrese în desfăşurarea 
reformelor politice; încurajează 

Kazahstanul să-şi îndeplinească 
angajamentul asumat vizând continuarea 

reformelor în vederea edificării unei 
societăŃi deschise şi democratice în care 
drepturile umane şi de muncă 
fundamentale sunt respectate şi în care 
organizaŃiile independente ale societăŃii 
civile, partidele şi organizaŃiile de opoziŃie 
şi sindicatele independente pot funcŃiona 
fără oprelişti; ia act de faptul că, de la 
ultimele alegeri legislative, trei partide, 
toate trei fidele preşedintelui Nazarbayev, 
sunt reprezentate în noul parlament; 
regretă faptul că mai multor partide de 
opoziŃie încă nu li se permite să se 
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înregistreze şi, prin urmare, au chemat la 
boicotarea alegerilor din ianuarie; 
încurajează autorităŃile kazahe să 
realizeze reformele necesare în 
continuare pentru a se ajunge la alegeri 
pluraliste veritabile şi să sprijine 
funcŃionarea mass-mediei şi sindicatelor 
independente, precum şi activităŃile ONG-
urilor; 

 

Or. en 
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Amendamentul 9 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Propunere comună de rezoluŃie 
Punctul 10 

 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

10. salută modificările juridice din 
ultimele luni menite să permită unui 
număr mai mare de partide să propună 
candidaŃi la alegerile parlamentare; ia act 
de faptul că, de la ultimele alegeri 

legislative, trei partide sunt reprezentate în 
noul parlament; regretă faptul că mai 
multor partide de opoziŃie nu li se permite 

să se înregistreze şi încurajează autorităŃile 
kazahe să introducă reformele necesare în 

continuare pentru a se ajunge la alegeri 
pluraliste veritabile şi să sprijine 

10. ia act de faptul că, de la ultimele alegeri 
legislative, trei partide, toate trei fidele 
preşedintelui Nazarbayev, sunt 
reprezentate în noul parlament; regretă 
faptul că mai multor partide de opoziŃie 

încă nu li se permite să se înregistreze şi, 
prin urmare, au chemat la boicotarea 
alegerilor din ianuarie; îndeamnă 
autorităŃile kazahe să implementeze 
reformele necesare în continuare pentru a 

se ajunge la alegeri pluraliste veritabile şi 
să sprijine funcŃionarea mass-mediei şi 
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funcŃionarea mass-mediei independente şi 
activităŃile ONG-urilor; 

sindicatelor independente, precum şi 
activităŃile ONG-urilor; 

Or. en 
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Amendamentul 10 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 13 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

13. îşi exprimă indignarea cu privire la 

întemniŃarea, începând din ianuarie 2012, 
a unor lideri ai opoziŃiei şi a unor ziarişti şi 
invită autorităŃile din Kazahstan să pună 

capăt reprimării opoziŃiei politice şi mass-
mediei independente din Ńară şi să elibereze 

toate persoanele întemniŃate pe motive 
politice, printre care liderul partidului 

Alga, Vladimir Kozlov, redactorul-şef al 
ziarului Vzgliead, Igor Viniavskii, şi 

avocatul lucrătorilor petrolieri grevişti, 
Natalia Sokolova, precum şi toate 
persoanele care se află încă în detenŃie, 
menŃionate în declaraŃiile recente ale UE în 

cadrul Consiliului Permanent al OSCE; 

solicită ca dlui Kozlov să i se permită să-şi 
întâlnească familia apropiată, inclusiv 
soŃia, precum şi efectuarea unei evaluări 
independente a stării de sănătate a 
acestuia; 

13. îşi exprimă indignarea cu privire la 

întemniŃarea unor lideri ai opoziŃiei, a unor 
ziarişti, sindicalişti şi militanŃi pentru 
drepturile omului şi invită autorităŃile din 
Kazahstan să pună capăt reprimării 
opoziŃiei politice şi mass-mediei 

independente din Ńară şi să elibereze toate 
persoanele întemniŃate pe motive politice, 

printre care liderul partidului Alga, 
Vladimir Kozlov, redactorul-şef al ziarului 
Vzgliead, Igor Viniavskii, şi militantul 
pentru drepturile deŃinuŃilor, Vadim 
Kuramşin, precum şi toate persoanele care 
se află încă în detenŃie, menŃionate în 

declaraŃiile recente ale UE în cadrul 
Consiliului Permanent al OSCE; ia act de 
hotărârea CurŃii Supreme de a reduce 
pedeapsa avocatului lucrătorilor petrolişti 
grevişti, Natalia Sokolova şi de eliberarea 
ei din închisoare, însă insistă să se 
renunŃe la toate acuzaŃiile împotriva 
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acesteia;  

Or. en 

 


