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Ändringsförslag  4 
Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Kazakstan 

Gemensamt förslag till resolution 
Skäl C 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Den 17 februari 2012 undertecknade 

Kazakstans president flera lagar avsedda 

att förbättra den rättsliga grunden för 

förhållandet mellan arbetsmarknadens 

parter, arbetstagarnas rättigheter och den 

sociala dialogen samt att stärka 

domstolsväsendets oberoende. 

C. De lagar som den kazakstanska 

presidenten undertecknade den 

17 februari 2012, särskilt ändringarna till 

arbetslagen, innebär en allvarlig 

försämring av förhållandet mellan 

arbetsmarknadens parter, arbetstagarnas 

rättigheter och den sociala dialogen, i och 

med att de ändrade artiklarna 55 och 74 

godkänner avskedande av arbetstagare 

som strejkat, den ändrade artikeln 185 

inskränker gravida kvinnors rättigheter, 

den ändrade artikeln 266 inskränker 

rätten till kollektiva avtalsförhandlingar, 

den ändrade artikeln 284 avlägsnar 

arbetsgivarnas skyldighet att teckna 

sjukförsäkring för sina anställda, den 

ändrade artikeln 287 avlägsnar förbudet 

mot att avskeda 

fackföreningsrepresentanter under 

strejkförhandlingar, den ändrade 

artikeln 289 gör det svårare för 

fackföreningar att besluta om strejker, 

den ändrade artikeln 303 tillåter 

domstolar att ingripa i arbetstvister och 

förklara strejker för olagliga och den 

ändrade artikeln 305 som legaliserar 
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lockout. Alla dessa ändringar visar att 

samtidigt som den kazakstanska 

regeringen hävdar att dess nya lagar gör 

att landet uppfyller kraven i modern 

internationell bästa praxis, bryter landet 

medvetet och med avsikt mot många krav 

som ILO och andra internationella 

konventioner ställer. 

Or. en 
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Ändringsförslag  5 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Kazakstan 

Gemensamt förslag till resolution 
Skäl G 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Sedan december 2012 har 

uppskattningsvis 43 människor gripits och 

hotas nu av fängelsestraff på upp till sex år. 

Bland de fängslade finns kända ledare och 

aktivister från oljearbetarnas strejk, bland 

annat Talgat Saktaganov, Roza Tuletaeva 

och Natalia Azjigalieva. Ett antal unga som 

anklagats för att vara islamska aktivister 

greps i staden Uralsk den 3 februari 2012, 

misstänkta för att ha anstiftat massiva 

oroligheter i Zjanaozen. 

G. Enligt uppgifter från inrikesenhetens 

utredningskommitté i Aktau har 

åtminstone 43 människor gripits och hotas 

nu av fängelsestraff på upp till sex år. 

Bland de fängslade finns kända ledare och 

aktivister från oljearbetarnas strejk, bland 

annat Talgat Saktaganov, Roza Tuletaeva, 

Natalia Azjigalieva, Akzjanat Aminov, 

Jestai Karasjaev, Ajman Ongarbaeva, 

Zjanara Saktaganova, 

Maksat Dosmagambetov med flera. Ett 

antal unga nonkonformistiska muslimer 

greps av den nationella 

säkerhetskommittén (KNB) i staden 

Uralsk den 3 februari 2012, misstänkta för 

att ha anstiftat massiva oroligheter i 

Zjanaozen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  6 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Kazakstan 

Gemensamt förslag till resolution 
Skäl P 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

P. Under de två senaste månaderna har 

oppositionspartierna och 

oppositionsorganisationerna Alga, Azat 

och Kazakstans socialistiska rörelse, samt 

oberoende medier såsom tidningarna 

Vzgljad, Golos Republik och Respublika 

samt satellit-tv-kanalen Stan TV och 

oberoende fackföreningar, såsom Zhanartu 

och andra organisationer inom det civila 

samhället, utsatts för allt hårdare förtryck. 

Bland annat har Alga-partiets ledare 

Vladimir Kozlov och chefredaktören för 

Vzgljad, Igor Vinjavskij, gripits. Den 

28 januari deltog omkring 1 000 människor 

i Almaty i en otillåten protest mot 

förtrycket och krävde att myndigheterna 

skulle upphöra med de politiska 

förföljelserna. 

P. Under de två senaste månaderna har 

oppositionspartierna och 

oppositionsorganisationerna Alga, Azat 

och Kazakstans socialistiska rörelse, samt 

oberoende medier såsom tidningarna 

Vzgljad, Golos Republik och Respublika 

samt satellit-tv-kanalen Stan TV och 

oberoende fackföreningar, såsom Zhanartu 

och andra organisationer inom det civila 

samhället, utsatts för allt hårdare förtryck. 

Bland annat har Alga-partiets ledare 

Vladimir Kozlov, chefredaktören för 

Vzgljad, Igor Vinjavskij, ledarna för 

partiet OSDP/Azat, Bolat Abilov och 

Amirzhan Kosanov, och 

Vadim Kuramsjin, en känd aktivist som 

jobbar för att förbättra 

fängelseförhållandena, gripits. 

Brottsutredningar har inletts mot ledaren 

för Kazakstans socialistiska rörelse, Ajnur 

Kurmanov, och ledaren för 

fackföreningen Zjanartu, 

Esenbek Uktesjbaje. Den 28 januari deltog 

omkring 1 000 människor i Almaty i en 

otillåten protest mot förtrycket och krävde 
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att myndigheterna skulle upphöra med de 

politiska förföljelserna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  7 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Kazakstan 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet understryker hur 

betydelsefulla förbindelserna mellan EU 

och Kazakstan är och att det politiska och 

ekonomiska samarbetet måste stärkas, 

bland annat på strategiska områden som 

demokrati, mänskliga rättigheter, miljö, 

energi, handel och transport, vid sidan av 

kampen mot terrorism, organiserad 

brottslighet och narkotikahandel. 

Parlamentet understryker att förra året 

utmärktes av ökat samarbete, 

regelbundna högnivåmöten och starten på 

förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- 

och samarbetsavtal. 

1. Europaparlamentet understryker att 

eftersom Kazakstans regering på senaste 

tiden avsevärt inskränkt mänskliga 

rättigheter (också fångarnas rättigheter), 

rättsstaten, den folkvalda demokratin, 

demokratiska friheter och massmediernas 

rättigheter samt i stor skala gripit 

oppositionsaktivister bör förhandlingarna 

om ett nytt partnerskaps- och 

samarbetsavtal inte återupptas förrän 

landets regering gjort avsevärda framsteg 

i dessa frågor.  

Or. en 
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Ändringsförslag  8 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Kazakstan 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 9 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet uppmanar de 

kazakstanska myndigheterna att göra allt 

för att förbättra människorättssituationen i 

landet. Parlamentet betonar att framstegen 

i förhandlingarna om det nya utvidgade 

partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan 

EU och Kazakstan måste kopplas till 

framsteg i det politiska reformarbetet. 

Parlamentet uppmanar Kazakstan att 

uppfylla sitt åtagande om ytterligare 

reformer för att bygga upp ett öppet och 

demokratiskt samhälle som rymmer ett 

oberoende civilsamhälle och en oberoende 

opposition och som respekterar 

grundläggande rättigheter och 

rättstatsprincipen. 

9. Europaparlamentet uppmanar de 

kazakstanska myndigheterna att göra allt 

för att förbättra människorättssituationen i 

landet. Parlamentet betonar att alla 

framsteg i förhandlingarna om det nya 

utvidgade partnerskaps- och 

samarbetsavtalet mellan EU och Kazakstan 

måste kopplas till framsteg i det politiska 

reformarbetet. Parlamentet uppmanar 

Kazakstan att infria sitt självpåtagna 

åtagande om ytterligare reformer för att 

bygga upp ett öppet och demokratiskt 

samhälle som respekterar grundläggande 

mänskliga rättigheter och arbetstagares 

rättigheter och som rymmer oberoende 

frivilligorganisationer, oppositionspartier 

och oppositionsorganisationer samt 

oberoende fackföreningar som kan verka 

utan trakasserier. Parlamentet noterar att 

tre partier, samtliga lojala anhängare till 

president Nazarbajev, har kommit till i det 

nya parlamentet sedan det senaste 

parlamentsvalet. Parlamentet beklagar att 

ett flertal oppositionspartier ännu inte 

kunnat registrera sig och har därför krävt 
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att januarivalet ska bojkottas. Parlamentet 

uppmanar de kazakstanska 

myndigheterna att genomföra de 

ytterligare reformer som krävs för att få 

till stånd verkligt pluralistiska val och att 

ge sitt stöd till oberoende medier, 

oberoende fackföreningar och 

frivilligorganisationernas verksamhet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  9 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Kazakstan 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 10 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet välkomnar de 

rättsliga förändringar under de senaste 

månaderna som syftar till att utöka 

antalet partier som kan ställa upp 

kandidater i parlamentsvalet. Parlamentet 

noterar att tre partier kommit till i det nya 

parlamentet sedan det senaste 

parlamentsvalet. Parlamentet beklagar att 

ett flertal oppositionspartier inte får 

registrera sig och uppmanar de 

kazakstanska myndigheterna att genomföra 

de ytterligare reformer som krävs för att få 

till stånd verkligt pluralistiska val och att 

ge sitt stöd till oberoende medier och 

icke-statliga organisationer, så att dessa 

kan hålla igång sin verksamhet. 

10. Europaparlamentet noterar att 

tre partier, samtliga lojala anhängare till 

president Nazarbajev, har kommit till i det 

nya parlamentet sedan det senaste 

parlamentsvalet. Parlamentet beklagar att 

ett flertal oppositionspartier ännu inte fått 

registrera sig och har därför krävt att 

januarivalet ska bojkottas. Parlamentet 

uppmanar enträget de kazakstanska 

myndigheterna att genomföra de ytterligare 

reformer som krävs för att få till stånd 

verkligt pluralistiska val och att ge sitt stöd 

till oberoende medier, oberoende 

fackföreningar och icke-statliga 

organisationer, så att dessa kan hålla igång 

sin verksamhet. 

Or. en 



 

AM\895660SV.doc  PE483.186v01-00 }  

 PE483.191v01-00 }  

 PE483.192v01-00 }  

 PE483.193v01-00 }  

 PE483.195v01-00 } RC1 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

12.3.2012  B7-0135/2012 }  

 B7-0140/2012 }  

 B7-0141/2012 }  

 B7-0142/2012 }  

 B7-0143/2012 } RC1/Am. 10 

Ändringsförslag  10 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Kazakstan 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 13 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet uttrycker sin 

upprördhet över att oppositionsledare och 

journalister, hållits fängslade sedan 

januari 2012. Parlamentet uppmanar de 

kazakstanska myndigheterna att upphöra 

med förtrycket av oppositionen och 

oberoende medier i landet samt att frige 

alla personer som har fängslats på politiska 

grunder, däribland Alga-partiets ledare 

Vladimir Kozlov, chefredaktören för 

tidningen Vzgljad Igor Vinjavskij och de 

strejkande oljearbetarnas advokat Natalia 

Sokolova, samt alla som fortfarande hålls 

fängslade och som har namngetts i 

EU:s senaste uttalanden i OSSE:s ständiga 

råd. Parlamentet kräver att Kozlov ska få 

kontakta sin närmaste familj, inklusive 

sin fru, och att hans hälsotillstånd ska 

utvärderas på ett oberoende sätt. 

13. Europaparlamentet uttrycker sin 

upprördhet över att oppositionsledare, 

journalister och fackförenings- och 

människorättsaktivister hålls fängslade. 

Parlamentet uppmanar de kazakstanska 

myndigheterna att upphöra med förtrycket 

av oppositionen och oberoende medier i 

landet samt att frige alla personer som har 

fängslats på politiska grunder, däribland 

Alga-partiets ledare Vladimir Kozlov, 

chefredaktören för tidningen Vzgljad 

Igor Vinjavskij och Vadim Kuramsjin, en 

aktivist som jobbar för att förbättra 

fängelseförhållandena, samt alla som 

fortfarande hålls fängslade och som har 

namngetts i EU:s senaste uttalanden i 

OSSE:s ständiga råd. Parlamentet noterar 

högsta domstolens beslut att förkorta 

domen för de strejkande oljearbetarnas 

advokat Natalia Sokolova och att hon 

släppts ur fängelset, men kräver att alla 

åtal mot henne läggs ner. 

Or. en 

 


