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Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Kasahstanis
(2022/2505(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 11. veebruari 2021. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta 
Kasahstanis1 ning oma varasemaid, 14. märtsi 2019. aasta2, 18. aprilli 2013. aasta3, 
15. märtsi 2012. aasta4 ja 17. septembri 2009. aasta5 resolutsioone Kasahstani kohta,

– võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt 
Kasahstani Vabariigi vahelist laiendatud partnerlus- ja koostöölepingut, millele kirjutati 
alla 21. detsembril 2015 Astanas ja mis jõustus täielikult 1. märtsil 2020 pärast seda, kui 
kõik liikmesriigid olid selle ratifitseerinud,

– võttes arvesse 10. mail 2021 toimunud ELi ja Kasahstani koostöönõukogu 
18. kohtumist, 2. ja 3. detsembril 2021 toimunud ELi ja Kasahstani inimõigustealase 
dialoogi 13. kohtumist ning 11. oktoobril 2021 toimunud ELi ja Kasahstani 
parlamentaarse koostöökomisjoni 18. kohtumist,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2, artikli 3 lõiget 5, artikleid 21, 24, 29 
ja 31 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 10 ja 215, millega seatakse liidule 
ja liikmesriikidele kohustus kaitsta ja edendada suhetes maailma teiste riikidega 
universaalseid inimõigusi ja üksikisikute kaitset ning võtta inimõiguste raskete 
rikkumiste korral piiravaid meetmeid,

– võttes arvesse nõukogu 17. juuni 2019. aasta järeldusi uue ELi Kesk-Aasia strateegia 
kohta,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja 8. jaanuari 2022. aasta deklaratsiooni ning Euroopa välisteenistuse 
pressiesindaja 5. jaanuari 2022. aasta avaldust viimaste sündmuste kohta Kasahstanis,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 6. jaanuari 2022. aasta avaldust,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvahelist pakti ning ÜRO piinamisvastast konventsiooni,

– võttes arvesse Kasahstani inimõiguste olukorra üldist korrapärast läbivaatamist ÜRO 
Inimõiguste Nõukogus 12. märtsil 2020,

– võttes arvesse kodukorra artikli 144 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 4,

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0056.
2 ELT C 23, 21.1.2021, lk 83.
3 ELT C 45, 5.2.2016, lk 85.
4 ELT C 251 E, 31.8.2013, lk 93.
5 ELT C 224 E, 19.8.2010, lk 30.
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A. arvestades, et 2. jaanuaril 2022 alustasid tuhanded inimesed Žangaözeni linnas 
rahumeelseid meeleavaldusi, väljendades vastuseisu valitsuse otsusele kaotada 
veeldatud naftagaasi hinnalagi, mis oli toonud kaasa järsu hinnatõusu; arvestades, et 
meeleavaldused levisid kiiresti enam kui 60 linna ja asulasse ning nende käigus nõuti 
tõelist poliitilist muutust, õiglaseid valimisi ja tõhusaid meetmeid laialt levinud 
korruptsiooni vastu võitlemiseks;

B. arvestades, et inimõiguste olukord Kasahstanis on hiljutiste meelevalduste ajal ohtliku 
suundumusega halvenenud ning meeleavaldajad nimetavad oma rahulolematuse 
põhjustena demokraatliku esindatuse puudumist valitsuse otsustusprotsessides, 
korruptsiooni süvenemist ning inimõiguste ja poliitiliste vabaduste kuritarvitamist;

C. arvestades, et on üldteada, et sarnane meeleavaldus toimus 2011. aastal Žangaözeni 
linnas, kui rühm hästi organiseeritud inimesi tarvitas vägivalda – asjaolu, mida 
ametivõimud hiljem kasutasid selleks, et õigustada vägivaldseid repressioone ja 
surmavate relvade kasutamist rahumeelsete meeleavaldajate vastu; arvestades, et 
Kasahstani ametivõimud ei uurinud 2011. aasta Žangaözeni veresauna sündmusi, 
vaatamata Euroopa Parlamendi üleskutsetele; arvestades, et kohtusüsteem ja 
õiguskaitseasutused ei ole kõnealuseid sündmusi uurinud, mistõttu on vähetõenäoline, et 
praeguse verevalamise eest vastutavad isikud võetakse kohtus vastutusele ja neid 
karistatakse;

D. arvestades, et 4. ja 5. jaanuar 2022 tähistasid sündmustes pöördepunkti, kui vägivald 
eskaleerus eriti riigi suurimas linnas Almatõs ja teatati uutest meeleavaldustel 
osalejatest, nagu kuritegelikud rühmitused, tõrjutud rühmad ja relvastatud rühmitused, 
kes kasutasid olukorda ära selleks, et osaleda vägivaldses tegevuses, nagu röövretked, 
süütamine ja rüüstamine, sealhulgas politseijaoskondades ja sõjalistes rajatistes; 
arvestades, et Kasahstani ametivõimud reageerisid meeleavaldustele, ka seaduslikele ja 
rahumeelsetele meeleavaldustele, ebaproportsionaalse vägivallaga; arvestades, et 
julgeolekujõud on reageerinud rahumeelsetele meeleavaldustele väga karmilt, kasutades 
ülemäärast, tarbetut ja valimatut jõudu, sealhulgas ka surmavat jõudu, nagu pisargaasi, 
kumminuiade, välkgranaatide ja veekahurite ulatuslik kasutamine; arvestades, et 3. ja 
4. jaanuaril 2022 toimus vähemalt 206 poliitilise tagakiusamise juhtumit, mille eesmärk 
oli takistada inimeste osalemist rahumeelsetel meeleavaldustel, hoolimata 
ametivõimude väidetest, et nad austavad rahumeelse kogunemise õigust; arvestades, et 
5. jaanuaril 2022 vallutasid vägivaldsete meeleavaldajate rühmitused lennujaama ja 
ründasid ametihooneid, näiteks Almatõ raekoda;

E. arvestades, et alates meeleavalduste algusest on riigis kinni peetud ligi 10 000 inimest ja 
surma saanud vähemalt 225 inimest, nende hulgas lapsed, inimesed, kes ei ole 
meeleavaldustel osalenud, ja 19 õiguskaitseametnikku; arvestades, et tegelikud arvud on 
tõenäoliselt suuremad ja neid on raske kontrollida ebausaldusväärse ametliku teabe ning 
interneti- ja mobiiltelefoniteenuste katkestuste tõttu; arvestades, et endiselt tuleb teateid 
selle kohta, et 2022. aasta jaanuari kogunemistel alanud kodanikuühiskonna aktivistide 
ja tavainimeste vahistamine, hirmutamine ja piinamine jätkub; arvestades, et teadete 
kohaselt lasid õiguskaitseametnikud meeleavalduste ajal maha aktivistid Nuralija 
Aitkulova ja Aitbaj Alijevi ning veel vähemalt 12 inimest; arvestades, et 8. jaanuaril 



RC\1247433ET.docx 5/11 PE702.845v01-00 }
PE702.852v01-00 }
PE702.854v01-00 }
PE702.857v01-00 }
PE702.859v01-00 } RC1

ET

2022 lasi sõjavägi Taldõkorganis maha rahumeelsed tsiviilisikud Nurbolat Seitkulovi, 
Altõnai Jetajeva ja nende 15-aastase tütre;

F. arvestades, et 4. jaanuaril 2022 kehtestasid Kasahstani ametivõimud piirangud 
mobiilsele internetile ja sotsiaalvõrgustikele; arvestades, et 5. jaanuaril kuulutas 
president Kassõm-Jomart Tokajev välja üleriigilise eriolukorra, mis hõlmab 
liikumiskeeldu, ajutisi liikumispiiranguid ja massiürituste keeldu; arvestades, et on 
teatatud viis päeva kestnud internetikatkestusest, mille eesmärk oli häirida protestijate 
suhtlust;

G. arvestades, et 6. jaanuaril paigutati Kasahstani ametliku taotluse alusel Ühise Julgeoleku 
Lepingu Organisatsiooni (CSTO) väed, et abistada Kasahstani valitsust meetmetes 
meeleavaldajate vastu, mis on esimene kord, kui Venemaa juhitud sõjalisel liidul paluti 
liikmesriigis sekkuda;

H. arvestades, et 11. jaanuaril 2022 teatas president Tokajev, et CSTO väed viiakse riigist 
täielikult välja 23. jaanuariks 2022; arvestades, et Venemaa valitsus, viidates 
viirushaiguse levikule kariloomade hulgas, keelustas liha- ja piimatoodete impordi 
Kasahstanist päev pärast president Tokajevi 11. jaanuari teadaannet;

I. arvestades, et 4. jaanuaril 2022 alustasid Kasahstani ametivõimud ulatuslikku 
desinformatsioonikampaaniat ning interneti- ja meediablokaadi, et varjata riigi 
osalemist oma rahva vastu suunatud vägivallas ning diskrediteerida Kasahstani rahva 
rahumeelseid meeleavaldusi ja tõelist tahet taotleda õiglust, väärikust ja oma õiguste 
austamist;

J. arvestades, et 7. jaanuaril 2022 andis president Tokajev korralduse protestijad, keda ta 
nimetas rahvusvahelisteks terroristideks, maha lasta; arvestades, et selline korraldus 
rikub Kasahstani rahvusvahelisi juriidilisi kohustusi austada ja kaitsta õigust elule; 
arvestades, et Kasahstani ametivõimud on kasutanud terrorismi ja äärmusluse seaduste 
ja meetmete puhul ähmaseid ja liiga laialdasi tõlgendusi, selleks et meelevaldselt piirata 
vaba väljendust ja rahumeelset teisitimõtlemist; arvestades, et ÜRO eksperdid mõistsid 
11. jaanuaril 2021 hukka sõna „terrorism“ liiga laialdase kasutamise protestijate, 
kodanikuühiskonna aktivistide, inimõiguste kaitsjate, ajakirjanike ja erakondade vastu;

K. arvestades, et Kasahstani ametivõimud kiusavad poliitiliselt taga oma vastaseid, kes on 
sunnitud elama välismaal;

L. arvestades, et Kasahstani valitsus ja riigi julgeolekujõud on kritiseerinud ja rünnanud 
riigi ja rahvusvahelisi ajakirjanikke ning meediakanalite büroosid ja 
väliskorrespondentidel on keelatud riiki siseneda; arvestades, et õiguskaitseametnikud, 
kelle isikut ei olnud võimalik tuvastada, tulistasid TV Raini ajakirjaniku Vassili 
Polonski ja fotograaf Vassili Krestijaninovi pihta, kui nad tegid oma tööd Almatõ 
surnukuuri lähedal; arvestades, et õiguskaitseametnikud on kinni pidanud või ahistanud 
mitmeid ajakirjanikke meeleavalduste kajastamise eest, sealhulgas Sanija Toiken, 
Mahhambet Abžan, Lukpan Ahhmedijarov, Kassõm Amanžol, Darhhan Omirbek jt;

M. arvestades, et Kasahstani võimud on pikka aega piiranud põhiõigusi, sealhulgas 
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rahumeelse meeleavaldamise õigust, ühinemisvabadust ja sõnavabadust; arvestades, et 
Piirideta Ajakirjanike 2021. aasta ajakirjandusvabaduse indeksis on Kasahstan 180 riigi 
seas 155. kohal; arvestades, et süüdi on mõistetud 13 rahumeelsete 
opositsiooniliikumiste Köše Partijasõ ja Kasahstani Demokraatliku Valikuga seotud 
aktivisti, sealhulgas poliitvangid Kairat Klõšev, Nojan Rahhimžanov, Ašat Žeksebajev 
ja Abai Begimbetov, kellele mõisteti viieaastane vanglakaristus vahetult pärast seda, kui 
Kasahstani külastasid ELi inimõiguste eriesindaja ja Kesk-Aasiasse nimetatud ELi 
eriesindaja; arvestades, et poliitilised kohtuprotsessid nende üle toimusid internetis ning 
süüdistuste toetuseks ei esitatud ühtegi kohtuotsust, mis oleksid näidanud, et Kasahstani 
Demokraatlik Valik ja Köše Partijasõ on keelustatud;

N. arvestades, et president Tokajev süüdistas rahutuste õhutamises aktiviste, inimõiguste 
kaitsjaid ja vaba meediat; arvestades, et viimastel aastatel on inimõiguste olukord 
Kasahstanis järsult halvenenud; arvestades, et mitu Kasahstani silmapaistvat 
inimõigustega tegelevat vabaühendust, meedia ja valimisvaatlusorganisatsioonid on 
sattunud üha suurema surve ja võimudepoolse kohtuliku ahistamise alla; arvestades, et 
see on osa kodanikuühiskonna, ametiühingute ja demokraatlike põhiõiguste, eelkõige 
väljendus-, ühinemis- ja kogunemisvabaduse, poliitilise pluralismi, avalikes asjades 
osalemise õiguse ja õigusriigi ulatuslikumast mahasurumisest;

O. arvestades, et inimõiguste kaitsjat Raigul Sadõrbajevat, kes on põdura tervisega, 
hoitakse Semejs toimunud meeleavalduste jälgimist käsitleva poliitiliselt motiveeritud 
kriminaalasja uurimise ajal eelvangistuses ning teda ähvardab pikk vanglakaristus; 
arvestades, et õiguskaitseametnikud tulistasid Semej meeleavaldusi jälginud 
inimõiguste kaitsjat Alija Isenovat käsivarde ning nüüd ähvardab teda väidetavalt pikk 
vanglakaristus poliitiliselt motiveeritud kriminaalasjas;

P. arvestades, et vaatamata Kasahstani siseministeeriumi poolt Euroopa Julgeoleku- ja 
Koostööorganisatsiooni (OSCE) demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo 
(ODIHR) direktorile antud kinnitusi, et kinnipidamisasutuste tingimusi ja inimõiguste 
austamist parandatakse, ei ole saavutatud käegakatsutavaid tulemusi; arvestades, et 
vaatamata Kasahstani kinnipidamisasutuste süsteemi ja inimõiguste kaitsja Elena 
Semenova allkirjastatud memorandumile on piinamine ja väärkohtlemine 
kinnipidamisasutustes endiselt süstemaatiline, nagu ka karistamatus nende kuritegude 
eest, sest võimud jätavad piinamissüüdistused endiselt usaldusväärselt uurimata;

Q. arvestades, et võimud püüavad korrapäraselt häkkida kodanikuühiskonna aktivistide, 
inimõiguste kaitsjate ja opositsiooni sotsiaalmeediakontosid; arvestades, et Kasahstan 
püüab tsenseerida opositsiooni ja inimõigusi puudutavat sisu sotsiaalmeedias;

R. arvestades, et Euroopa Liit ja Kasahstan on olnud partnerid alates riigi iseseisvumisest 
1991. aastal; arvestades, et Euroopa Liit ja Kasahstan allkirjastasid laiendatud 
partnerlus- ja koostöölepingu, mis oli esimene omataoline Kesk-Aasia partneriga 
sõlmitud leping, viis ELi ja Kasahstani vahelised suhted uuele tasandile ning kujutas 
endast olulist verstaposti ELi ja Kasahstani vahelistes suhetes, mis on kestnud rohkem 
kui 25 aastat; arvestades, et laiendatud partnerlus- ja koostööleping, mille on 
ratifitseerinud kõik ELi liikmesriigid ja Euroopa Parlament, jõustus 1. märtsil 2020;
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1. peab inimelude kaotust äärmiselt kahetsusväärseks ja mõistab teravalt hukka laialt 
levinud vägivallaaktid, mis puhkesid Kasahstanis pärast rahumeelseid meeleavaldusi; 
avaldab kaastunnet ohvritele ja nende perekondadele;

2. toetab Kasahstani rahvast, kellel peaks olema täielik õigus korraldada rahumeelseid 
meeleavaldusi, et protestida reformide tegematajätmise pärast Kasahstanis ja seista riigi 
jõuka tuleviku eest; mõistab teravalt hukka inimõiguste, sealhulgas väljendusvabaduse 
ning tööalaste ja sotsiaalsete õiguste dramaatilise ja pidevalt halveneva olukorra 
Kasahstanis; nõuab tungivalt, et Kasahstani võimud täidaksid oma rahvusvahelisi 
kohustusi ning austaksid inimõigusi ja põhivabadusi;

3. kutsub Kasahstani valitsust üles loobuma poliitiliselt motiveeritud süüdistustest ja 
lõpetama igasuguse meelevaldse kinnipidamise, tagakiusamise ja ahistamise, mis on 
suunatud inimõiguste kaitsjate, aktivistide, usuorganisatsioonide, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide, ametiühingute, ajakirjanike ja poliitiliste opositsiooniliikumiste 
vastu, ning võimaldama inimestel oma poliitilisi, usulisi ja muid seisukohti vabalt 
väljendada;

4. nõuab tungivalt, et Kasahstani valitsus vabastaks viivitamata meelevaldselt kinni peetud 
meeleavaldajad ja aktivistid; nõuab tungivalt, et Kasahstani võimud vabastaksid 
viivitamata ja rehabiliteeriksid täielikult kõik poliitvangid, sealhulgas Bekižan 
Mendõgazijevi, Erulan Amirovi, Igor Tšuprina, Ruslan Ginatullini, Jeržan Jelšibajevi, 
Saltanat Kusmankõzi, Bauržan Jussupovi, Natalija Dauletijarova, Rinat Batkajevi, 
Jerbol Jeshozini, Askar Kaõjrbeki, Ulasbek Ahmetovi, Ašat Žeksebajevi, Kairat 
Klõševi, Nojan Rahhimžanovi, Abai Begimbetovi ja Raigul Sadõrbajeva; palub 
võimudel tühistada meetmed, millega kehtestati kodanikuühiskonna aktivistidele 
eelvangistus, koduarest ja vabaduste piiramine;

5. mõistab hukka meeleavaldajate, meediatöötajate ja aktivistide põhivabaduste ja 
inimõiguste rikkumise Kasahstani võimude poolt, sealhulgas valimatu surmava jõu 
kasutamise julgeolekujõudude poolt; mõistab hukka president Tokajevi vaenu õhutava 
retoorika, sealhulgas meeleavaldajate üldise kujutamise „terroristidena“, põhjendamatud 
ja ülepaisutatud väited nende arvu kohta (väidetavalt umbes 20 000) ning ähvarduse 
„nad tappa“; nõuab tungivalt, et ta tühistaks avalikult kõik korraldused ette hoiatamata 
tulistada, et tappa;

6. kutsub võime üles avalikustama teabe meeleavaldustega seotud vahistamiste ja ohvrite 
kohta ning tagama selle, et kõigil süüdistatavatel oleks juurdepääs advokaadile ja et 
neile tagataks õiglane kohtumõistmine kooskõlas rahvusvahelise õigusega;

7. kutsub Kasahstani võime üles vaatama läbi avalikke kogunemisi käsitleva seaduse, et 
tagada vastavalt rahvusvahelistele standarditele õigus rahumeelselt meelt avaldada, et 
võimaldada Kasahstani inimestel osaleda rahumeelsetel meeleavaldustel, kartmata 
vahistamist või politseipoolset ahistamist ja sekkumist, ning tagada, et sõltumatu 
meedia, kodanikuühiskonna rühmitused, poliitilised opositsioonirühmitused, aktivistid, 
ametiühinguliikmed ja inimõiguste kaitsjad saaksid tegutseda ilma valitsuse 
põhjendamatu sekkumiseta või ahistamise või poliitiliselt motiveeritud süüdistuste 
esitamise hirmuta; nõuab sellega seoses kohtusüsteemi põhjalikku reformimist ning – 
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nagu on soovitanud ÜRO ja OSCE – kriminaalkoodeksi selliste artiklite kehtetuks 
tunnistamist, mida kasutatakse poliitiliselt motiveeritud süüdistuste esitamiseks; kutsub 
Kasahstani võime üles tühistama rahumeelsete opositsiooniliikumiste Köše Partijasõ ja 
Kasahstani Demokraatliku Valiku kohta tehtud kohtuotsused;

8. kutsub Kasahstani võime üles lõpetama selliste inimõigusrühmade nagu Bostandõq Kz, 
Katarman, Femina Virtute, Veritas, 405, Elimaj ja artikkel 14 poliitiline tagakiusamine;

9. nõuab, et EL ja rahvusvaheline üldsus algataksid viivitamata kahe nädala jooksul 
Kasahstanis toimunud meeleavalduste ajal Kasahstani rahva vastu toime pandud 
kuritegude nõuetekohase rahvusvahelise uurimise ning uuriksid muu hulgas kadunuks 
jäämisi ja teateid selle kohta, et Almatõs ja muudes Kasahstani linnades on leidnud aset 
piinamised ja meelevaldsed kinnipidamised ning snaiperid on surmanud või vigastanud 
rahumeelseid meeleavaldajaid, sealhulgas alaealisi;

10. kutsub Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles kasutama Kasahstani inimõiguste 
olukorra jälgimiseks mitmepoolseid foorumeid, sealhulgas ÜRO Inimõiguste Nõukogu 
või OSCEd;

11. kutsub liikmesriike üles käivitama OSCE Moskva mehhanismi, mis võimaldaks uurida 
fakte ja asjaolusid, mis on seotud meeleavaldajate ja õiguskaitseametnike surmadega 
2022. aasta jaanuaris Almatõs, ning muid väidetavaid inimõiguste rikkumisi alates 
rahumeelse protestiliikumise algusest kogu Kasahstanis;

12. kutsub Kasahstani võime üles kasutama ÜRO erimenetlusi ja kutsuma OSCE eksperte 
osalema kohapealsetes visiitides ja tegema nendega täielikku koostööd ning kaaluma 
alalise töörühma loomist OSCE egiidi all, et hinnata, kas rahutused olid tingitud 
välissekkumisest või sisemisest võimuvõitlusest, ning tegelema nende algpõhjustega;

13. väljendab muret meediavabaduse lubamatu olukorra pärast riigis; kutsub Kasahstani 
valitsust üles tagama sõltumatutele ajakirjanikele vaba ja turvalise keskkonna; mõistab 
teravalt hukka internetiühenduse katkestamise, et suruda maha teisitimõtlemine ning 
rikkuda väljendus- ja kogunemisvabadust, mis on vastuolus rahvusvaheliste inimõiguste 
standarditega; kutsub Kasahstani ametivõime üles taastama piiramatu juurdepääsu 
internetile, kaotama kõikidele muudele kommunikatsioonivormidele kehtestatud 
piirangud ja lõpetama survemeetmed nende vastu, kes jagavad uudiseid iseseisvalt; 
kutsub president Tokajevit üles vaba meedia tähtsust ja rolli Kasahstanis avalikult 
tunnustama ja täielikult austama;

14. mõistab hukka piinamise ja väärkohtlemise kinnipidamisasutustes ning nõuab tungivalt, 
et Kasahstani ametivõimud tagaksid kodanikele õiguse, et neid ei piinataks ega 
väärkoheldaks, ning tagaksid kinnipidamistingimuste täieliku vastavuse 
rahvusvahelistele standarditele ning uuriksid põhjalikult piinamisjuhtumeid ja teeksid 
lõpu karistamatusele; palub Kasahstani ametivõimudel tagada riikliku 
ennetusmehhanismi esindajatele ja ombudsmanile viivitamatu ja takistamatu juurdepääs 
kõigile kinnipeetavatele;

15. nõuab tungivalt, et Kasahstani ametivõimud hoiduksid terrorismi mõiste liiga laia 
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tõlgenduse alusel selle eest süüdistuste esitamisest ning eristaksid rahumeelseid 
meeleavaldajaid nendest, kes kasutasid vägivalda ja panid toime tegusid, mis vastavalt 
rahvusvahelistele normidele on kuriteod; kordab oma üleskutset vaadata läbi äärmusluse 
määratlus, et viia see kooskõlla Kasahstani rahvusvaheliste kohustustega; nõuab 
tungivalt, et Kasahstani ametivõimud lõpetaksid Kasahstani karistusseadustiku artikli 
405 kasutamise keelatud „äärmusrühmituste“ arvatavate või tegelike liikmete sihikule 
võtmiseks ning taotleksid kohtu kehtestatud rahumeelsete poliitiliste liikumiste 
meelevaldse keelustamise läbivaatamist; nõuab lisaks, et nad telliksid keelatud 
„äärmusorganisatsiooni“ organiseerimise või selles osalemise eest määratud kõikide 
süüdimõistvate otsuste sõltumatu läbivaatamise ning paluksid kohtutel tühistada kõik 
süüdimõistvad otsused, mis on tehtud lihtsalt selle eest, et inimene kuulub väidetavalt 
rahumeelsesse poliitilisse opositsiooni või toetusrühma või toetab neid;

16. nõuab, et inimõigused oleksid ELi suhetes Kasahstaniga prioriteetsed; rõhutab, et 
laiendatud partnerlus- ja koostöölepingus ette nähtud tihedamad poliitilised ja 
majandussuhted ELiga peavad põhinema ühistel väärtustel ning olema vastavuses 
Kasahstani aktiivse ja konkreetse panusega demokraatlike reformide elluviimisel, mis 
tuleneb Kasahstani rahvusvahelistest kohustustest ja lubadustest; ergutab asepresidenti / 
kõrget esindajat, Euroopa välisteenistust ja liikmesriike kutsuma Kasahstani jätkuvalt 
üles tühistama või muutma kõiki rahvusvaheliste standarditega vastuolus olevaid 
seadusi ning tõstatama inimõigustega seotud küsimusi kõigil asjakohastel kahepoolsetel 
kohtumistel;

17. palub ELi delegatsioonil ja liikmesriikide esindustel Kasahstanis jälgida 
tähelepanelikult olukorda, külastada ja toetada kinnipeetud meeleavaldajaid ja 
poliitvange, suhelda aktiivselt kodanikuühiskonna kohalike liikmetega, korraldades 
diskrimineerimiseta korrapäraseid kohtumisi, ning osaleda valitsuse ja 
kodanikuühiskonna vahelise dialoogi hõlbustamises; nõuab tungivalt ka seda, et nad 
jälgiksid aktiivselt toimepandavaid inimõiguste rikkumisi ja reageeriksid neile kiiresti 
ning võtaksid nende suhtes avaliku seisukoha, osutades abi poliitilise süüdistuse 
ohvritele ja vangistatud aktivistidele, viibides valitsuse kriitikute ja inimõiguste kaitsjate 
kohtuprotsessidel ning külastades kinnipidamiskohti; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid 
töötaksid Kasahstani kodanikuühiskonna ja demokraatlike jõudude toetamiseks kiiresti 
välja tervikliku programmi;

18. palub ELi delegatsioonil ja ELi liikmesriikide saatkondadel Kasahstanis oma tegevust 
kooskõlastada ja tegutseda kiiresti, et tagada viisade väljastamine ohus olevatele 
inimõiguste kaitsjatele, kes tuleb ajutiselt Kasahstanist välja viia; palub ELi 
delegatsioonil ja ELi liikmesriikide saatkondadel Kasahstanis suhelda Kasahstani 
ametivõimudega, et tagada Kasahstani sadade poliitvangide ja kinnipeetavate 
viivitamatu vabastamine, kodanikuühiskonnale ja opositsiooniaktivistidele kehtestatud 
vabadusepiirangute kaotamine ning piinamise ja väärkohtlemise lõpetamine vanglates;

19. väljendab heameelt asepresidendi / kõrge esindaja kriisi rahumeelset lahendamist 
käsitleva pakkumise üle, mille ta esitas oma 8. jaanuari deklaratsioonis, kuid peab 
kahetsusväärseks, et puudub diplomaatiline algatus; ergutab Euroopa välisteenistust 
investeerima vahendustegevuse, rahumeelse kriiside lahendamise ja muude vahendite, 
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nagu vahendusdiplomaatia, suutlikkuse suurendamisse ja kasutama selleks olemasolevat 
potentsiaali, sealhulgas asepresidendi / liidu kõrge esindaja või ELi Kesk-Aasia 
küsimuse eriesindaja poolt;

20. kutsub Euroopa välisteenistust üles edendama järgmisel ÜRO Inimõiguste Nõukogu 
istungil Kasahstani olukorra arutamist ja sellele järgnevat resolutsiooni vastuvõtmist 
olukorra kohta;

21. nõuab, et Kasahstani ametivõimud järgiksid valimiste korraldamise õigusraamistiku 
rahvusvahelisi standardeid ning demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo 
(ODIHR) piiratud valimisvaatlusmissiooni soovitusi, mis puudutavad põhiseadusega 
tagatud põhivabadusi, kodanikuühiskonna osalemist, poliitilist pluralismi ja valimiste 
korraldamise erapooletust, õigust hääletada ja valimistel kandideerida, valijate 
registreerimist, meediat ja valimistulemuste avaldamist;

22. kutsub Kasahstani üles rakendama kiireloomulisi reforme, mille eesmärk on võidelda 
korruptsiooni ja suurenenud ebavõrdsuse vastu; nõuab, et ELi institutsioonid 
kiirendaksid korruptsioonivastaste õigusaktide vastuvõtmist, et Kasahstani 
korrumpeerunud ametnikud ja nende toetajad inimõiguste rikkumise ja rahapesu eest 
sihikule võtta;

23. tuletab meelde hiljuti heaks kiidetud ja kogu maailmas rakendatavat inimõiguste 
rikkujate vastast ELi sanktsioonirežiimi, mis võimaldab ELil kogu maailmas võidelda 
inimõiguste raskete rikkumiste toimepanijate vastu ja võimaldaks Kasahstani puhul 
suunata tähelepanu isikutele, üksustele ja asutustele, kes on pannud toime ulatuslikke ja 
süstemaatilisi inimõiguste rikkumisi või on nende toimepanekuga seotud; kutsub 
nõukogu üles kehtestama sihipäraseid sanktsioone Kasahstani kõrgetele ametnikele, kes 
vastutavad 2022. aasta jaanuari meeleavaldustel toime pandud raskete rikkumiste eest;

24. võtab teadmiseks president Tokajevi teadaande sotsiaal-majanduslike ja poliitiliste 
reformide kohta ning loodab, et valitsus ja ametivõimud viivad need ellu, et parandada 
kodanike elatustaset ja leevendada nende rahulolematust, ning kutsub presidenti üles 
esitama võimalikult kiiresti lisaselgitusi poliitiliste reformide ja uue fondi „Kasahstani 
rahva heaks“ struktuuri kohta; ergutab Kasahstani valitsust tegema selles 
reformiprotsessis koostööd ELi, OSCE ja Euroopa Nõukoguga ning palub Euroopa 
välisteenistusel olla valmis, et tagada selles protsessis asjakohane toetus;

25. kutsub Kasahstani naabreid üles hoiduma igasugusest sekkumisest, millel võiks olla 
negatiivne mõju Kasahstani siseasjadele;

26. kutsub Euroopa institutsioone ja asutusi, sealhulgas Euroopa välisteenistust, Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka ning Maailmapanka üles peatama Kasahstani 
rahastamisprogramme, kuni Kasahstani valitsus teeb olulisi ja tõelisi pingutusi, et 
parandada inimõiguste austamist, kaasa arvatud kõigi Euroopa Parlamendi, ÜRO ja 
OSCE soovituste rakendamine, tehes seda viisil, mis ei mõjuta sõltumatule 
kodanikuühiskonnale, aktivistidele, inimõiguste kaitsjatele ja meediale antavat otsest 
toetust;
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27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, Euroopa Liidu eriesindajale Kesk-Aasias, liikmesriikide valitsustele ja 
parlamentidele ning Kasahstani presidendile, valitsusele ja parlamendile.


