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Az Európai Parlament állásfoglalása a kazahsztáni helyzetről
(2022/2505(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a kazahsztáni emberi jogi helyzetről szóló, 2021. február 11-i 
állásfoglalására1 és a Kazahsztánról szóló korábbi állásfoglalásaira, többek között a 
2019. március 14-i 2, a 2013. április 18-i3, a 2012. március 15-i4 és a 2009. szeptember 
17-i5 állásfoglalására,

– tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság 
között létrejött, 2015. december 21-én Asztanában aláírt megerősített partnerségi és 
együttműködési megállapodásra (MPEM), amely 2020. március 1-jén lépett hatályba, 
miután azt valamennyi tagállam megerősítette,

– tekintettel az EU–Kazahsztán Együttműködési Tanács 2021. május 10-i 18. ülésére, az 
EU–Kazahsztán emberi jogi párbeszéd 2021. december 2–3-án tartott 13. ülésére, 
valamint az EU–Kazahsztán Parlamenti Együttműködési Bizottság 2021. október 11-i 
18. ülésére,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkére, 3. cikkének (5) bekezdésére, 
valamint 21., 24., 29. és 31. cikkére, továbbá az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 10. és 215. cikkére, melyek kötelezik az Uniót és tagállamait, hogy a világ 
többi részéhez fűződő kapcsolataikban támogassák és mozdítsák elő az egyetemes 
emberi jogokat és az egyének védelmét, valamint hogy súlyos emberi jogi jogsértések 
esetén korlátozó intézkedéseket fogadjanak el,

– tekintettel a Közép-Ázsiára vonatkozó új uniós stratégiáról szóló, 2019. június 17-i 
tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének (alelnök/főképviselő) 2022. január 8-i nyilatkozatára és az Európai 
Külügyi Szolgálat (EKSZ) szóvivőjének a legutóbbi kazahsztáni fejleményekről szóló, 
2022. január 5-i nyilatkozatára,

– tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának 2022. január 6-i nyilatkozatára,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, a Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányára, és az ENSZ kínzás elleni egyezményére,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának Kazahsztánnal foglalkozó 2020. március 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0056.
2 HL C 23., 2021.1.21., 83. o.
3 HL C 45., 2016.2.5., 85. o.
4 HL C 251. E, 2013.8.31., 93. o.
5 HL C 224. E, 2010.8.19., 30. o.
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12-i egyetemes időszakos felülvizsgálatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 144. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (4) 
bekezdésére,

A. mivel 2022. január 2-án több ezer ember kezdett békésen tiltakozni Zsanaozen 
városában, tiltakozva a kormány azon döntése ellen, hogy feloldják a cseppfolyósított 
szénhidrogéngáz árplafonját, ami az árak meredek emelkedéséhez vezetett; mivel a 
tiltakozások gyorsan átterjedtek több mint 60 városra és településre, melyek során az 
emberek valódi politikai változást, tisztességes választásokat és a széles körben elterjedt 
korrupció leküzdésére irányuló hatékony intézkedéseket követeltek;

B. mivel a kazahsztáni emberi jogi helyzet a közelmúltbeli tiltakozások során veszélyes 
irányba romlott, és a tüntetők a kormányzati döntéshozatali folyamatokban a 
demokratikus képviselet hiányára, a korrupció súlyosbodására, valamint az emberi 
jogokkal és a politikai szabadságokkal való visszaélésekre hivatkoztak panaszaik 
mögöttes okaiként;

C. mivel széles körben ismert, hogy 2011-ben hasonló tiltakozásra került sor Zsanaozen 
városában, amikor egy erősen szervezett csoport erőszakhoz folyamodott, amelyet a 
hatóságok később annak indokolására használtak fel, hogy békés tüntetőkkel szemben 
erőszakosan, halálos fegyverekkel léptek fel; mivel a kazah hatóságok az Európai 
Parlament felhívásai ellenére sem vizsgálták ki a 2011-es zsanaozeni mészárlás 
eseményeit; mivel az igazságszolgáltatási rendszer és a bűnüldöző hatóságok nem 
vizsgálták ki ezeket az eseményeket, ami kétségbe vonja annak valószínűségét, hogy a 
jelenlegi vérontás felelőseit bíróság előtt felelősségre vonják és megbüntetik;

D. mivel 2022. január 4-e és 5-e fordulópontot jelentett az eseményekben, hiszen ekkor 
különösen Almatiban, az ország legnagyobb városában fokozódott az erőszak, és a 
beszámolók szerint új szereplők, például bűnszervezetek, marginalizált csoportok és 
fegyveres csoportok jelentek meg a tiltakozásokon, amelyek a helyzetet arra használták 
ki, hogy erőszakos cselekményeket kövessenek el, fosztogassanak, gyújtogassanak és 
támadásokat hajtsanak végre többek között rendőrőrsök és katonai létesítmények ellen; 
mivel a kazah hatóságok aránytalan erőszakkal reagáltak a jogszerű és békés 
tiltakozásokra is; mivel a biztonsági erők igen keményen léptek fel a békés tiltakozók 
ellen, gyakran alkalmazva túlzott, szükségtelen és megkülönböztetés nélküli erőszakot, 
köztük halálos erőt, például könnygázt, rendőrbotot, villanógránátokat és vízágyúkat; 
mivel 2022. január 3-án és 4-én legalább 206 esetben került sor politikai üldöztetésre 
azzal a céllal, hogy megakadályozzák az embereket a békés tüntetéseken való 
részvételben, bár a hatóságok állításai szerint tiszteletben tartották a békés 
gyülekezéshez való jogot; mivel 2022. január 5-én erőszakos tüntetők csoportjai 
elfoglalták a repülőteret és megszállták az olyan hivatalos épületeket, mint az almati 
Városháza;

E. mivel a tiltakozások kezdete óta az ország egész területén közel 10 000 embert 
tartóztattak le, és legalább 225 embert öltek meg, köztük gyermekeket, a tiltakozásokon 
részt nem vevő személyeket és a bűnüldöző szerv 19 tagját; mivel a valós számok 
valószínűleg magasabbak ennél és nehezen ellenőrizhetők a megbízhatatlan hivatalos 
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információk, valamint az internetes és mobiltelefon-szolgáltatások zavarai miatt; mivel 
folyamatosan érkeznek jelentések arról, hogy a polgári aktivisták és a hétköznapi 
emberek 2022 januárjában kezdődő letartóztatása, megfélemlítése és megkínzása 
továbbra is folytatódik; mivel a jelentések szerint a bűnüldöző szervek tagjai Nuralija 
Ajtkulovát, Ajtbaj Alijevet és legalább 12 másik aktivistát a tiltakozások során 
meggyilkolták; mivel a hadsereg 2022. január 8-án Taldikorganban lelőtte Nurbolat 
Szejtkulovot, Altinaj Jetajevát és 15 éves lányukat, akik békés polgári személyek 
voltak;

F. mivel 2022. január 4-én a kazah hatóságok korlátozni kezdték a mobil internetet és a 
közösségi oldalakat; mivel január 5-én Kaszim-Zsomart Tokajev elnök országos 
szükségállapotot hirdetett ki, amely kijárási tilalommal, a mozgás ideiglenes 
korlátozásával és a tömeges gyülekezések tilalmával jár; mivel beszámolók szerint öt 
napra lekapcsolták az internetet, hogy megzavarják a tiltakozók kommunikációját;

G. mivel január 6-án a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (CSTO) erőit 
hivatalos felkérést követően bevetették Kazahsztánban, hogy segítséget nyújtsanak a 
kazah kormánynak a tüntetőkkel szemben, ami az első alkalom, hogy az orosz vezetésű 
katonai szövetséget felkérték egy tagországban való beavatkozásra;

H. mivel 2022. január 11-én Tokajev elnök bejelentette, hogy 2022. január 23-ig a CSTO 
erőit teljes mértékben kivonják az országból; mivel az orosz kormány egy vírusos 
betegségnek az állatállomány körében való terjedésére hivatkozva egy nappal Tokajev 
elnök január 11-i bejelentése után betiltotta a Kazahsztánból származó hús és 
tejtermékek behozatalát;

I. mivel 2022. január 4-től a kazah hatóságok széles körű dezinformációs kampányt 
indítottak, valamint blokkolták az internetet és a médiát, hogy elrejtsék az állam 
részvételét a saját népe ellen irányuló erőszakos cselekményekben, és hogy 
hiteltelenítsék a kazah nép békés tüntetéseit és arra irányuló valódi akaratát, hogy 
igazságot, méltóságot és jogaik tiszteletben tartását követeljék;

J. mivel 2022. január 7-én Tokajev elnök tűzparancsot adott ki a tüntetők ellen, akiket 
nemzetközi terroristáknak minősített; mivel egy ilyen tűzparancs sérti Kazahsztánnak az 
élethez való jog tiszteletben tartására és védelmére vonatkozó nemzetközi jogi 
kötelezettségeit; mivel a kazah hatóságok a terrorizmusról és a szélsőségességről szóló 
jogszabályok és intézkedések homályos és túlságosan tág értelmezését használták a 
véleménynyilvánítás szabadságának és a békés eltérő vélemények önkényes korlátozása 
érdekében; mivel 2021. január 11-én az ENSZ szakértői elítélték a „terrorizmus” 
kifejezésnek a tüntetőkkel, civil társadalmi aktivistákkal, emberi jogi jogvédőkkel, 
újságírókkal és politikai pártokkal szembeni túl széles körű használatát;

K. mivel a kazah hatóságok politikailag üldözik ellenfeleiket, akiket arra kényszerítenek, 
hogy külföldön éljenek;

L. mivel a kazah kormány és az állami erők bírálták és támadták a nemzeti és nemzetközi 
újságírókat és médiaorgánumokat, a külföldi tudósítóktól pedig megtagadták az 
országba való belépést; mivel a bűnüldöző szervek személyazonosságukat nem 
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feltüntető tagjai rálőttek Vaszilij Polonszkijra, a TV Rain újságírójára és Vaszilij 
Kresztijaninov fényképészre, miközben az almati hullaház közelében végezték 
munkájukat; mivel a bűnüldöző szervek tagjai számos újságírót őrizetbe vettek vagy 
zaklattak a tiltakozásokról szóló beszámolóik miatt, többek között Szanija Tojkent, 
Mahambet Abzsant, Lukpan Ahmedijarovot, Kaszim Amanzsolt, Darhan Omirbeket és 
másokat;

M. mivel a kazah hatóságok régóta korlátozzák az alapvető jogokat, többek között a békés 
tiltakozáshoz való jogot, az egyesülés szabadságát és a szólásszabadságot; mivel a 
Riporterek Határok Nélkül szervezet sajtószabadsággal kapcsolatos 2021. évi 
rangsorában Kazahsztán 180 ország között a 155. helyen áll; mivel a Kose Partijaszi és 
a Kazahsztán Demokratikus Választása (DCK) békés ellenzéki mozgalmakhoz tartozó 
13 aktivistát, köztük Kajrat Klisev, Nojan Rahimzsanov, Aszhat Zsekszebajev és Abaj 
Begimbetov politikai foglyokat elítéltek, ez utóbbiakat közvetlenül az EU emberi jogi 
különleges képviselője és az EU közép-ázsiai különleges képviselője Kazahsztánban tett 
látogatását követően ítélték öt év börtönbüntetésre; mivel politikai tárgyalásaikat online 
folytatták le, és a vádak alátámasztására nem mutattak be a DCK-t és a Kose Partijaszit 
betiltó bírósági határozatot;

N. mivel Tokajev elnök zavargások szításával vádolta az aktivistákat, emberijog-védőket 
és a szabad médiát; mivel az elmúlt években Kazahsztánban jelentősen romlott az 
emberi jogi helyzet; mivel Kazahsztánban számos kiemelkedő emberi jogi nem 
kormányzati szervezetet, média- és választási megfigyelési szervezetet az ország 
hatóságai egyre nagyobb nyomásnak és bírósági zaklatásnak vetettek alá; mivel ez a 
civil társadalommal, a szakszervezetekkel és az alapvető demokratikus jogokkal, 
különösen a véleménynyilvánítás, az egyesülés és a gyülekezés szabadságával, a 
politikai pluralizmussal, a közügyekben való részvételhez való joggal és a 
jogállamisággal szembeni nagyobb mértékű fellépés részét képezi;

O. mivel a rossz egészségi állapotban lévő Rajgul Szadirbajeva emberijog-védőt előzetes 
letartóztatásba helyezték a szemeji tüntetések megfigyelése miatti, politikai indíttatású 
büntetőügy kivizsgálása során, és hosszú börtönbüntetésnek néz elébe; mivel Alija 
Iszenova emberijog-védőt a bűnüldöző szervek tagjai a szemeji tüntetés nyomon 
követése során karon lőtték, és a beszámolók szerint hosszú börtönbüntetés vár rá egy 
politikai indíttatású büntetőügy kapcsán;

P. mivel annak ellenére, hogy Kazahsztán belügyminisztériuma nyilatkozatot tett az 
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Demokratikus Intézmények 
és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) igazgatójának arról, hogy javulni fognak a fogva 
tartási létesítményekben a körülmények és az emberi jogok tiszteletben tartása, nem 
sikerült kézzelfogható eredményeket elérni; mivel a kazahsztáni büntetés-végrehajtási 
rendszer és Jelena Szemenova emberijog-védő által aláírt memorandum ellenére a fogva 
tartási létesítményekben a kínzás és a rossz bánásmód még mindig rendszerszintű, 
csakúgy, mint e bűncselekmények büntetlensége, mivel a hatóságok továbbra sem 
vizsgálják ki hitelt érdemlően a kínzással kapcsolatos állításokat;

Q. mivel a hatóságok rendszeresen megpróbálják feltörni a civil aktivisták, az emberijog-
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védők és az ellenzék közösségimédia-fiókjait; mivel Kazahsztán megpróbálja 
cenzúrázni a közösségi médiában megjelenő ellenzéki és emberi jogi tartalmakat;

R. mivel az Európai Unió és Kazahsztán az ország 1991-es függetlensége óta partnerek; 
mivel az Európai Unió és Kazahsztán megerősített partnerségi és együttműködési 
megállapodást (MPEM) írt alá, amely az első ilyen jellegű megállapodás egy közép-
ázsiai partnerrel, amely új szintre emelte az EU és Kazahsztán közötti kapcsolatokat, és 
az EU és Kazahsztán közötti kapcsolatok több mint 25 évének fontos mérföldkövét 
jelentette; mivel az összes uniós tagállam és az Európai Parlament által ratifikált MPEM 
2020. március 1-jén hatályba lépett;

1. mély sajnálatát fejezi ki az emberéletek elvesztése miatt, és határozottan elítéli a 
Kazahsztánban tartott békés tüntetéseket követően kirobbant, széles körben elterjedt 
erőszakos cselekményeket; részvétét fejezi ki minden áldozat és családtagjaik számára;

2. támogatja a kazah népet, amelynek teljes mértékben rendelkeznie kellene azzal a joggal, 
hogy békés tüntetést szervezzen a kazahsztáni reformok hiánya és az ország virágzó 
jövőjének védelme érdekében; határozottan elítéli az emberi jogok drámai és 
folyamatosan romló helyzetét Kazahsztánban, többek között a véleménynyilvánítás 
szabadsága, valamint a munkavállalói és szociális jogok tekintetében; sürgeti a kazah 
hatóságokat, hogy tartsák be nemzetközi kötelezettségeiket, és tartsák tiszteletben az 
emberi jogokat és az alapvető szabadságokat;

3. felhívja a kazah kormányt, hogy ejtse a politikai indíttatású vádakat, és vessen véget az 
emberijog-védőkkel, aktivistákkal, vallási szervezetekkel, civil társadalmi 
szervezetekkel, szakszervezetekkel, újságírókkal és politikai ellenzéki mozgalmakkal 
szembeni önkényes fogva tartás, megtorlások és zaklatás minden formájának, és tegye 
lehetővé az emberek számára, hogy szabadon kifejezésre juttassák politikai, vallási és 
egyéb nézeteiket;

4. sürgeti a kazah kormányt, hogy haladéktalanul engedje szabadon az önkényesen fogva 
tartott tüntetőket és aktivistákat; sürgeti a kazah hatóságokat, hogy haladéktalanul 
bocsássák szabadon és teljes mértékben rehabilitálják az összes politikai foglyot, köztük 
Bekizsan Mendigazijevet, Erulan Amirovot, Igor Csuprinát, Ruszlán Ginatulint, Jerzsán 
Jelsibajevet, Szaltanat Kuszmankizit, Baurzsan Juszupovot, Natalija Dauletijarovát, 
Rinat Batkajevet, Jerbol Jeszhozint, Aszkar Kairbeket, Ulaszbek Ahmetovot, Aszhat 
Zsekszebajevet, Kajrat Klisevet, Nojan Rahimzsanovot, Abaj Begimbetovot és Rajgul 
Szadirbajevát; kéri a hatóságokat, hogy szüntessék meg a civil társadalmi aktivistákkal 
szembeni előzetes letartóztatást, házi őrizetet és szabadságkorlátozásokat elrendelő 
intézkedéseket;

5. elítéli az alapvető szabadságok és az emberi jogok kazah hatóságok általi megsértését a 
tüntetőkkel, médiamunkásokkal és aktivistákkal szemben, többek között a halálos erő 
biztonsági erők általi válogatás nélküli alkalmazását; elítéli Tokajev elnök uszító 
retorikáját, többek között a tüntetők „terroristaként” való általános ábrázolását, a 
számukra vonatkozó megalapozatlan és túlzó állításait (állítólagosan mintegy 20 000 fő) 
és azt a fenyegetését, hogy „megölik őket”; felszólítja az elnököt, hogy nyilvánosan 
vonjon vissza minden, figyelmeztetés nélküli fegyverhasználatra kiadott parancsot;
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6. felhívja a hatóságokat, hogy hozzák nyilvánosságra a tiltakozások miatti 
letartóztatásokkal és áldozatokkal kapcsolatos információkat, és biztosítsák, hogy 
minden üldözött személy hozzáférhessen ügyvédi segítséghez, és a nemzetközi joggal 
összhangban tisztességes tárgyalást kapjon;

7. felhívja a kazah hatóságokat, hogy vizsgálják felül a nyilvános gyülekezésről szóló 
törvényt annak érdekében, hogy a nemzetközi normákkal összhangban garantálják a 
békés tüntetéshez való jogot, hogy lehetővé tegyék a kazahsztáni nép számára, hogy 
letartóztatástól vagy rendőri zaklatástól és beavatkozástól való félelem nélkül vehessen 
részt a békés tüntetéseken, valamint hogy biztosítsák, hogy a független média, a civil 
társadalmi csoportok, a politikai ellenzéki csoportok, aktivisták, szakszervezeti 
aktivisták és emberijog-védők indokolatlan kormányzati beavatkozás vagy zaklatástól 
vagy politikai indíttatású büntetőeljárástól való félelem nélkül végezhessék 
tevékenységüket; e tekintetben felszólít az igazságszolgáltatási rendszer alapos 
reformjára, valamint – az ENSZ és az EBESZ ajánlásának megfelelően – a büntető 
törvénykönyv politikai indíttatású büntetőeljárások során használt cikkeinek hatályon 
kívül helyezésére; felszólítja a kazah hatóságokat, hogy helyezzék hatályon kívül a 
békés Kose Partijaszi és a DCK ellenzéki mozgalmakkal kapcsolatos bírósági 
határozatokat;

8. felszólítja a kazah hatóságokat, hogy vessenek véget az olyan emberi jogi csoportok 
politikai üldözésének, mint a Bostandyq Kz, a Qaharman, a Femina Virtute, a Veritas, a 
405, az Elimay és a 14. cikk;

9. felszólítja az EU-t és a nemzetközi közösséget, hogy haladéktalanul kezdeményezzenek 
megfelelő nemzetközi vizsgálatot a kazahsztáni tüntetések két hete alatt a kazahsztáni 
nép ellen elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban, és többek között vizsgálják ki 
az eltűnéseket, valamint az Almatiban és Kazahsztán más városaiban és nagyvárosaiban 
a kínzásról, az önkényes fogva tartásról és a békés tüntetők – köztük kiskorúak – 
orvlövészek általi meggyilkolásáról vagy megsebesítéséről szóló beszámolókat;

10. felhívja az EKSZ-t és a tagállamokat, hogy vegyenek igénybe többoldalú fórumokat a 
kazahsztáni emberi jogi helyzet nyomon követésére, beleértve az ENSZ Emberi Jogi 
Tanácsát és az EBESZ-t is;

11. felhívja a tagállamokat, hogy kezdeményezzék az EBESZ moszkvai mechanizmusának 
igénybevételét annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a tüntetők és a bűnüldöző 
szervek tagjainak 2022 januárjában Almatiban bekövetkezett halálával kapcsolatos 
tények és körülmények, valamint a Kazahsztánban a békés tüntető mozgalom kezdete 
óta elkövetett emberi jogi jogsértésekre vonatkozó egyéb állítások kivizsgálását;

12. felhívja a kazah hatóságokat, hogy kérjék az ENSZ különleges eljárásait és kérjék fel az 
EBESZ szakértőit, hogy tegyenek helyszíni látogatásokat, és teljes mértékben 
működjenek együtt velük, és vegyék fontolóra egy állandó munkacsoport felállítását az 
EBESZ égisze alatt annak értékelésére, hogy a zavargások külföldi beavatkozás vagy 
belső hatalmi harcok eredményei-e, és kezeljék azok kiváltó okát;

13. aggodalmát fejezi ki a média szabadságának elfogadhatatlan helyzete miatt az 
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országban; felszólítja Kazahsztán kormányát, hogy biztosítson szabad és biztonságos 
környezetet a független újságírók számára; határozottan elítéli, hogy az 
internetszolgáltatás leállítását használják az eltérő vélemények elfojtására, valamint a 
véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságának megsértésére, ellentétesen a 
nemzetközi emberi jogi normákkal; felszólítja a kazah hatóságokat, hogy állítsák helyre 
a korlátlan internet-hozzáférést, oldják fel a kommunikáció minden egyéb formájának 
korlátozását, és vessenek véget az önállóan híreket megosztókkal szembeni 
megtorlásoknak; felszólítja Tokajev elnököt, hogy nyilvánosan ismerje el és teljes 
mértékben tartsa tiszteletben a szabad média fontosságát és szerepét Kazahsztánban;

14. elítéli a fogvatartási létesítményekben alkalmazott kínzás és bántalmazás gyakorlatát, és 
sürgeti a kazah hatóságokat, hogy garantálják a polgárok kínzástól és bántalmazástól 
való mentességhez való jogát, biztosítsák, hogy a fogvatartási körülmények teljes 
mértékben megfeleljenek a nemzetközi normáknak, alaposan vizsgálják ki a kínzások 
eseteit, és vessenek véget a büntetlenségnek; felhívja a kazah hatóságokat, hogy 
biztosítsanak azonnali és akadálytalan hozzáférést valamennyi fogvatartotthoz a nemzeti 
megelőző mechanizmus és az ombudsman képviselői számára;

15. sürgeti a kazah hatóságokat, hogy tartózkodjanak a terrorizmussal kapcsolatos vádak a 
kifejezés túlságosan tág értelmezése alapján való felvetésétől, és tegyenek különbséget a 
békés tüntetők és azok között, akik erőszakot alkalmaztak és a nemzetközi normák 
szerint bűncselekményeket követtek el; megismétli felhívását a szélsőségesség 
fogalommeghatározásának felülvizsgálatára annak érdekében, hogy az összhangba 
kerüljön Kazahsztán nemzetközi kötelezettségeivel; sürgeti a kazah hatóságokat, hogy 
hagyjanak fel a kazah büntető törvénykönyv 405. cikkének a betiltott „szélsőséges” 
csoportok vélt vagy tényleges tagjai elleni fellépés érdekében történő alkalmazásával, és 
törekedjenek a békés politikai mozgalmak bíróság általi önkényes betiltásának 
felülvizsgálatára; kezdeményezzék a betiltott „szélsőséges” szervezetek szervezésével 
vagy az abban való részvétellel kapcsolatos vádak alapján hozott valamennyi 
büntetőítélet független felülvizsgálatát, és szólítsák fel a bíróságokat, hogy töröljék az 
emberekkel szemben pusztán egy békés politikai ellenzéki vagy érdekképviseleti 
csoportban való állítólagos tagsága vagy ilyen csoport támogatása miatt kiszabott 
ítéleteket;

16. követeli, hogy az EU Kazahsztánnal folytatott együttműködése során kezeljék 
prioritásként az emberi jogokat; hangsúlyozza, hogy a megerősített partnerségi és 
együttműködési megállapodásban előírt, az EU-val fenntartott mélyebb politikai és 
gazdasági kapcsolatoknak közös értékeken kell alapulniuk, és meg kell felelniük 
Kazahsztánnak a demokratikus reformok terén vállalt, nemzetközi kötelezettségeiből és 
kötelezettségvállalásaiból eredő aktív és konkrét kötelezettségvállalásainak; ösztönzi az 
alelnököt/főképviselőt, az EKSZ-t és a tagállamokat, hogy folyamatosan szólítsák fel 
Kazahsztánt, hogy helyezze hatályon kívül vagy módosítsa a nemzetközi normákkal 
összeegyeztethetetlen valamennyi jogszabályt, és vessenek fel emberi jogi kérdéseket 
valamennyi vonatkozó kétoldalú találkozón;

17. felhívja az uniós küldöttséget és a tagállamok kazahsztáni képviseleteit, hogy szorosan 
kövessék nyomon a helyzetet, látogassák meg a fogva tartott tüntetőket és politikai 
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foglyokat, és nyújtsanak számukra támogatást, aktívan működjenek együtt a civil 
társadalom helyi tagjaival azáltal, hogy megkülönböztetés nélkül rendszeres 
találkozókat szerveznek, valamint vállaljanak szerepet a kormány és a civil társadalom 
közötti párbeszéd elősegítésében; sürgeti továbbá őket, hogy aktívan kövessék nyomon 
a folyamatban lévő emberi jogi jogsértéseket, és késlekedés nélkül reagáljanak azokra, 
valamint nyilvánosan foglaljanak állást az ilyen jogsértésekkel kapcsolatban azáltal, 
hogy segítséget nyújtanak a politikai üldöztetés áldozatainak és a bebörtönzött 
aktivistáknak, valamint azáltal, hogy részt vesznek a kormány bírálói és az emberijog-
védők bírósági tárgyalásain, és ellátogatnak a fogvatartási létesítményekbe; felszólítja 
az EU-t és tagállamait, hogy sürgősen dolgozzanak ki átfogó programot Kazahsztán 
civil társadalmának és demokratikus erőinek támogatására;

18. felhívja az uniós küldöttséget és az uniós tagállamok kazahsztáni nagykövetségeit, hogy 
hangolják össze fellépésüket és cselekedjenek mielőbb annak érdekében, hogy 
biztosítsák a vízumkiadást azon veszélyeztetett emberijog-védők számára, akiknek 
ideiglenesen el kell hagyniuk az országot; felhívja az uniós küldöttséget és az uniós 
tagállamok kazahsztáni nagykövetségeit, hogy működjenek együtt a kazah hatóságokkal 
annak érdekében, hogy biztosítsák több száz politikai fogoly és fogvatartott azonnali 
szabadon bocsátását Kazahsztánban, a civil társadalomra és az ellenzéki aktivistákra 
kiszabott szabadságkorlátozások megszüntetését, valamint a börtönökben alkalmazott 
kínzás és bántalmazás felszámolását;

19. üdvözli, hogy az alelnök/főképviselő január 8-i nyilatkozatában felajánlotta, hogy 
„segítséget nyújt a válság békés megoldásához”, de sajnálatát fejezi ki a diplomáciai 
kezdeményezés hiánya miatt; ösztönzi az EKSZ-t, hogy fektessen be a 
kapacitásépítésbe, és használja ki a közvetítésre és a békés válságrendezésre 
rendelkezésre álló potenciált és egyéb eszközöket,

így a közvetítő diplomáciát, többek között az alelnök/főképviselő vagy az EU közép-ázsiai 
különleges képviselője révén;

20. felhívja az EKSZ-t, hogy mozdítsa elő a kazahsztáni helyzet vizsgálatát az ENSZ 
Emberi Jogi Tanácsának következő ülésén egy a helyzetről szóló határozat azt követő 
elfogadásával;

21. felszólítja a kazah hatóságokat, hogy tartsák be a választások megtartásának jogi 
keretére vonatkozó nemzetközi normákat, és reagáljanak az ODIHR korlátozott 
választási megfigyelő missziójának az alkotmányosan garantált alapvető szabadságokra, 
a civil társadalom részvételére, a politikai pluralizmusra, a választási igazgatás 
pártatlanságára, az aktív és passzív választójogra, a választói nyilvántartásba vételre, a 
médiára és a választási eredmények közzétételére vonatkozó ajánlásaira;

22. felhívja Kazahsztánt, hogy hajtson végre sürgős reformokat a korrupció és a növekvő 
egyenlőtlenségek elleni küzdelem érdekében; felszólítja az uniós intézményeket, hogy 
gyorsítsák fel a korrupció elleni jogszabályok elfogadását annak érdekében, hogy az 
emberi jogok megsértésére és a pénzmosásra való hivatkozással célkeresztbe állítsák a 
kazahsztáni korrupt tisztviselőket és támogatóikat;
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23. emlékeztet az EU nemrégiben jóváhagyott globális emberi jogi szankciórendszerére, 
amely lehetővé teszi az EU számára, hogy világszerte fellépjen a súlyos emberi jogi 
visszaélések elkövetőivel szemben, és amely Kazahsztán esetében lehetővé tenné az 
emberi jogok széles körű és szisztematikus megsértésében részt vevő vagy ahhoz 
kapcsolódó személyek, szervezetek és szervek elleni fellépést; felhívja a Tanácsot, hogy 
szabjon ki célzott szankciókat a 2022. januári tiltakozások során elkövetett súlyos 
jogsértésekért felelős magas rangú kazah tisztviselőkre;

24. tudomásul veszi Tokajev elnök társadalmi-gazdasági és politikai reformokról szóló 
bejelentését, és elvárja a kormánytól és a hatóságoktól, hogy nyomon kövessék azok 
végrehajtását a polgárok életszínvonalának javítása és elégedetlenségük kezelése 
érdekében, továbbá felhívja az elnököt, hogy a lehető leghamarabb adjon további 
felvilágosítást a politikai reformokról és az új „Kazahsztán Népéért Alap” 
struktúrájáról; ösztönzi a kazah kormányt, hogy e reformfolyamat során törekedjen az 
EU-val, az EBESZ-szel és az Európa Tanáccsal való együttműködésre, és kéri az 
EKSZ-t, hogy álljon készen arra, hogy e folyamat során megfelelő támogatást nyújtson;

25. felszólítja Kazahsztán szomszédait, hogy tartózkodjanak minden olyan beavatkozástól, 
amely negatív hatással lehet a kazah belügyekre;

26. felhívja az európai intézményeket és ügynökségeket, köztük az EKSZ-t, az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bankot és a Világbankot, hogy mindaddig függesszék fel a 
kazahsztáni finanszírozási programokat, amíg a kormány jelentős és kézzelfogható 
erőfeszítéseket nem tesz az emberi jogi helyzet javítása érdekében, beleértve az Európai 
Parlament, az ENSZ és az EBESZ valamennyi ajánlásának olyan módon történő 
végrehajtását, amely nem érinti a független civil társadalomnak, az aktivistáknak, az 
emberijog-védőknek és a médiának nyújtott közvetlen támogatást;

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EU 
közép-ázsiai különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és 
parlamentjeinek, valamint Kazahsztán elnökének, kormányának és parlamentjének.


