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Изменение  1 

Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Свобода на изразяване на мнение в Казахстан 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че общото 

положение по отношение на свободата 

на изразяване на мнение се е влошило 

през последните години; като има 

предвид, че през декември 2015 г. 

казахските органи задържаха Гюзал 

Байдалинова, журналист и собственик 

на новинарския уебсайт „Накануне.кз“ 

(Nakanune.kz), във връзка с наказателно 

дело по обвинения за „умишлено 

публикуване на невярна информация“; 

като има предвид, че след задържането 

на Гюзал Байдалинова бяха изразени 

опасения относно тормоза спрямо 

независимите медии в Казахстан; като 

има предвид, че на 29 февруари 2016 г. 

съдът оправда журналистката Юлия 

Козлова, която списва за „Накануне.кз“;  

Г. като има предвид, че общото 

положение по отношение на свободата 

на изразяване на мнение се е влошило 

през последните години, по-специално 

след бруталните полицейски репресии 

срещу мирните демонстранти и 

работници от нефтената 

промишленост, техните семейства и 

поддръжници в Жанаозен на 16 

декември 2011 г., при които, по 

официални данни, загинаха 15 души и 

бяха ранени над 100; като има 

предвид, че специалният докладчик на 

ООН по правото на свободни мирни 

събрания и сдружаване, който посети 

Казахстан през януари и август 

2015 г., призова държавните органи да 

разрешат международно разследване 

относно използването на 

смъртоносна сила срещу 

протестиращите в Жанаозен през 

2011 г., както и относно съобщенията 



 

AM\1089044BG.doc PE579.770v01-00 } 

 PE579.776v01-00 } 

 PE579.777v01-00 } 

 PE579.778v01-00 } 

 PE579.782v01-00 } 

 PE579.786v01-00 } 

 PE579.788v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

за изтезания и други форми на 

малтретиране на задържаните след 

протестите лица; като има предвид, 

че през декември 2015 г. казахските 

органи задържаха Гюзал Байдалинова, 

журналист и собственик на новинарския 

уебсайт „Накануне.кз“ (Nakanune.kz), 

във връзка с наказателно дело по 

обвинения за „умишлено публикуване 

на невярна информация“; като има 

предвид, че след задържането на Гюзал 

Байдалинова бяха изразени опасения 

относно тормоза спрямо независимите 

медии в Казахстан; като има предвид, че 

на 29 февруари 2016 г. съдът оправда 

журналистката Юлия Козлова, която 

списва за „Накануне.кз“;  

Or. en 
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Изменение  2 

Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо , Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Свобода на изразяване на мнение в Казахстан 

Предложение за обща резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

I. като има предвид, че Европейският 

инструмент за демокрация и права на 

човека (ЕИДПЧ) е важен финансов 

инструмент, който има за цел 

подпомагането на организациите на 

гражданското общество и 

демократизацията както в страната, така 

и в региона; 

I. като има предвид, че Европейският 

инструмент за демокрация и права на 

човека (ЕИДПЧ) е важен финансов 

инструмент, който има за цел 

подпомагането на организациите на 

гражданското общество и 

демократизацията както в страната, така 

и в региона; като има предвид, че през 

октомври 2015 г. правните изменения, 

засягащи достъпа на НПО да 

финансиране, бяха приети от 

парламента на Казахстан; като има 

предвид, че активисти на 

гражданското общество изразиха 

загриженост, че този нов закон ще 

ограничи достъпа на НПО до 

чуждестранно финансиране и ще 

ограничи техните дейности; 

Or. en 
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 B8-0344/2016 }  
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Изменение  3 

Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо , Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Свобода на изразяване на мнение в Казахстан 

Предложение за обща резолюция 

Съображение И a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  като има предвид, че според 

Международната асоциация на 

лесбийките, гейовете, бисексуалните, 

транссексуалните и 

интерсексуалните лица (ИЛГА) 

ЛГБТИ в Казахстан са изправени пред 

правни проблеми и дискриминация, с 

които гражданите, които не спадат 

към посочената група, не се 

сблъскват; като има предвид, че 

сексуалната активност с лице от 

същия пол както при мъжете, така и 

при жените е законна в Казахстан, но 

еднополовите двойки и 

домакинствата, водени от 

еднополови двойки, не се ползват със 

същата правна закрила, която е на 

разположение на двойките, при които 

е сключен брак с лице от другия пол; 

Or. en 



 

AM\1089044BG.doc PE579.770v01-00 } 

 PE579.776v01-00 } 

 PE579.777v01-00 } 

 PE579.778v01-00 } 

 PE579.782v01-00 } 

 PE579.786v01-00 } 

 PE579.788v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.3.2016  B8-0337/2016 }  

 B8-0343/2016 }  

 B8-0344/2016 }  

 B8-0345/2016 }  

 B8-0349/2016 }  

 B8-0373/2016 }  

 B8-0375/2016 } RC1/Am. 4 

Изменение  4 

Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо , Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Свобода на изразяване на мнение в Казахстан 

Предложение за обща резолюция 

Съображение И б (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Иб. като има предвид, че корупцията 

и всепроникващата връзка между 

бизнеса и политиката са силно 

изразени в Казахстан; като имва 

предвид, че политическата система 

на Казахстан е слаба и е белязана от 

липса на обществено участие в 

политиката; 

Or. en 
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Изменение  5 

Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо , Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Свобода на изразяване на мнение в Казахстан 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  3a. изразява дълбока загриженост 

относно неспазването и 

нарушаването на правата на 

затворниците в рамките на 

системата от затвори в Казахстан; 

изразява загриженост относно 

физическото и психическото 

състояние на затворниците 

Владимир Козлов, Вадин Курамшин 

(лауреат на международната награда 

в областта на правата на човека 

„Людовик Трарио“ за 2013 г.) и Арон 

Атабек, осъдени по политически 

причини, и изисква те да получат 

незабавен достъп до необходимото 

медицинско лечение и да им се 

разрешат редовни свиждания, 

включително с членове на 

семейството, законни представители 

и представители на организации за 

защита на правата на човека и на 
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правата на затворниците; 

Or. en 

 

 

 


