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Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Kazachstane
(2022/2505(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. februára 20211 o situácii v oblasti ľudských práv v 
Kazachstane a na svoje predchádzajúce uznesenia o Kazachstane zo 14. marca 20192, z 
18. apríla 20133, z 15. marca 20124 a zo 17. septembra 20095,

– so zreteľom na Dohodu o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a 
jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej, ktorá 
bola podpísaná 21. decembra 2015 v Astane a nadobudla platnosť v plnom rozsahu 
1. marca 2020 po jej ratifikácii všetkými členskými štátmi,

– so zreteľom na 18. zasadnutie Rady pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, ktoré sa konalo 
10. mája 2021, na 13. zasadnutie venované dialógu o ľudských právach medzi EÚ a 
Kazachstanom, ktoré sa konalo 2. a 3. decembra 2021, a na 18. zasadnutie Výboru pre 
spoluprácu EÚ – Kazachstan, ktoré sa konalo 11. októbra 2021,

– so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 5, články 21, 24, 29 a 31 Zmluvy o Európskej 
únii a články 10 a 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré zaväzujú EÚ a jej 
členské štáty, aby v svojich vzťahoch s okolitým svetom dodržiavali a presadzovali 
všeobecné ľudské práva, a ochraňovali jednotlivcov a prijímali reštriktívne opatrenia v 
prípade vážnych porušení ľudských práv,

– so zreteľom na závery Rady zo 17. júna 2019 o novej stratégii EÚ pre Strednú Áziu,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 8. januára 2022 a na vyhlásenie 
hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 5. januára 2022 o najnovšom 
vývoji v Kazachstane,

– so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva zo 6. januára 
2022,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych 
a politických právach a Dohovor OSN proti mučeniu,

– so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie Rady OSN pre ľudské práva 
týkajúce sa Kazachstanu z 12. marca 2020,

1 Prijaté texty, P9_TA(2021)0056.
2 Ú. v. EÚ C 23, 21.1.2021, s. 83.
3 Ú. v. EÚ C 45, 5.2.2016, s. 85.
4 Ú. v. EÚ C 251 E, 31.8.2013, s. 93.
5 Ú. v. EÚ C 224 E, 19.8.2010, s. 30.
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– so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže 2. januára 2022 začali v meste Žanaozen tisíce ľudí pokojne protestovať, aby 
vyjadrili nesúhlas s rozhodnutím vlády o zrušení cenového stropu na skvapalnený ropný 
plyn, ktoré spôsobilo prudký nárast cien; keďže protesty sa rýchlo rozšírili do viac ako 
60 miest a obcí a protestanti požadovali skutočnú politickú zmenu, spravodlivé voľby a 
účinné opatrenia na boj proti rozšírenej korupcii;

B. keďže situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane sa počas nedávnych protestov 
nebezpečne zhoršila a protestanti uvádzali ako hlavné dôvody svojej nespokojnosti 
nedostatok demokratického zastúpenia v rozhodovacích procesoch vlády, zhoršujúcu sa 
korupciu a porušovanie ľudských práv a politických slobôd;

C. keďže je všeobecne známe, že podobný protest sa uskutočnil v roku 2011 v meste 
Žanaozen, kde sa skupina mimoriadne dobre zorganizovaných ľudí uchýlila k násiliu, 
čo orgány neskôr využili ako zámienku na násilný zásah proti pokojným 
demonštrantom, proti ktorým použili smrtiace zbrane; keďže kazašské orgány napriek 
výzvam Európskeho parlamentu nevyšetrili masakre, ku ktorým došlo v Žanaozene v 
roku 2011; keďže súdny systém a orgány presadzovania práva tieto udalosti nevyšetrili, 
čo vyvoláva pochybnosti o tom, či je pravdepodobné, že osoby zodpovedné za súčasné 
krviprelievanie budú postavené pred súd a potrestané;

D. keďže 4. a 5. januára 2022 nastal dôležitý zlom, keď došlo k eskalácii násilia najmä v 
Almaty, najväčšom meste krajiny, a do demonštrácií sa údajne zapojili noví aktéri, ako 
sú zločinecké gangy, marginalizované skupiny a ozbrojené skupiny, ktorí využili 
situáciu na páchanie násilných činov, ako sú razie, podpaľačstvo a rabovanie, a to aj na 
policajných staniciach a vo vojenských zariadeniach; keďže kazašské orgány 
zareagovali na protesty neprimeraným násilím, a to aj v prípade protestov, ktoré boli 
legitímne a pokojné; keďže bezpečnostné sily zareagovali na mierové protesty veľmi 
tvrdo a použili neprimerané, zbytočné a nerozvážne násilie vrátane smrtiacej sily, ako 
napríklad rozsiahle použitie slzotvorného plynu, obuškov, bleskových granátov a 
vodných diel; keďže 3. a 4. januára 2022 došlo najmenej k 206 prípadom politického 
prenasledovania s cieľom zabrániť ľuďom v účasti na pokojných demonštráciách, hoci 
orgány tvrdili, že rešpektujú právo na pokojné zhromažďovanie; keďže 5. januára 2022 
skupiny násilných demonštrantov obsadili letisko a niektoré úradné budovy, ako je 
radnica mesta Almaty;

E. keďže od začiatku protestov bolo v celej krajine zadržaných takmer 10 000 osôb a 
zabitých najmenej 225 osôb vrátane detí, ľudí, ktorí sa nezúčastnili na protestoch, a 19 
príslušníkov orgánov presadzovania práva; keďže skutočné údaje sú pravdepodobne 
vyššie a ťažko sa overujú vzhľadom na nespoľahlivosť oficiálnych informácií, ako aj 
výpadky internetových a mobilných telefónnych služieb; keďže naďalej prichádzajú 
správy o tom, že ešte stále dochádza k zatýkaniu, zastrašovaniu a mučeniu občianskych 
aktivistov a bežných ľudí, ktoré sa začalo počas zhromaždení v januári 2022; keďže 
príslušníci orgánov presadzovania práva počas protestov údajne zastrelili aktivistov 
Nuraliju Aitkulovú, Aitbaja Alijeva a najmenej 12 ďalších aktivistov; keďže 8. januára 
2022 v Taldykorgane vojaci zastrelili pokojných civilistov Nurbolata Sejtkulova, 
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Altynai Jetajevu a ich 15-ročnú dcéru;

F. keďže 4. januára 2022 kazašské orgány nariadili obmedzenia mobilného internetu a 
sociálnych sietí; keďže prezident Kasym-Žomart Tokajev vyhlásil 5. januára výnimočný 
stav, ktorý zahŕňa zákaz vychádzania, dočasné obmedzenia pohybu a zákaz masových 
zhromaždení; keďže podľa informácií došlo k päťdňovému výpadku internetu, ktorý 
mal protestantom znemožniť komunikáciu;

G. keďže 6. januára boli do Kazachstanu vyslané jednotky Organizácie zmluvy o 
kolektívnej bezpečnosti (CSTO) na základe formálnej žiadosti o poskytnutie pomoci 
kazašskej vláde proti demonštrantom, čo znamená, že vojenská aliancia pod vedením 
Ruska bola po prvýkrát vyzvaná, aby zasiahla v členskej krajine;

H. keďže 11. januára 2022 prezident Tokajev oznámil, že jednotky CSTO sa z krajiny do 
23. januára 2022 úplne stiahnu; keďže nasledujúci deň po oznámení prezidenta 
Tokajeva z 11. januára ruská vláda vyhlásila zákaz dovozu mäsa a mliečnych výrobkov 
z Kazachstanu, údajne z dôvodu šíriaceho sa vírusového ochorenia medzi 
hospodárskymi zvieratami;

I. keďže kazašské orgány rozpútali 4. januára 2022 rozsiahlu dezinformačnú kampaň a 
blokovanie internetu a médií s cieľom zatajiť účasť štátu na násilí páchanom na 
vlastnom ľude a zdiskreditovať pokojné demonštrácie a skutočnú vôľu kazašského 
ľudu, ktorý sa usiluje o dosiahnutie spravodlivosti, dôstojnosti a dodržiavania svojich 
práv;

J. keďže prezident Tokajev 7. januára 2022 vydal príkaz na zastrelenie demonštrantov, 
ktorých označil za medzinárodných teroristov; keďže takýto príkaz porušuje 
medzinárodné právne záväzky Kazachstanu rešpektovať a chrániť právo na život; keďže 
kazašské orgány uplatnili vágny a príliš široký výklad zákonov na boj proti terorizmu a 
extrémizmu a opatrenia na svojvoľné obmedzovanie slobody prejavu a pokojného 
odporu; keďže 11. januára 2021 experti OSN odsúdili príliš široké používanie slova 
„terorizmus“ proti demonštrantom, aktivistom občianskej spoločnosti, obhajcom 
ľudských práv, novinárom a politickým stranám;

K. keďže kazašské orgány politicky prenasledujú svojich oponentov, ktorí boli donútení žiť 
v zahraničí;

L. keďže kazašská vláda a štátne sily kritizovali a napádali domácich a medzinárodných 
novinárov a médiá a zahraničným korešpondentom bol odopretý vstup do krajiny; 
keďže príslušníci orgánov presadzovania práva, ktorí sa neidentifikovali, strieľali na 
novinára internetového kanála TV Rain Vasilija Polonského a fotografa Vasilija 
Krestjaninova, keď sa venovali svojej práci v blízkosti márnice v Almaty; keďže 
príslušníci orgánov presadzovania práva zadržali alebo obťažovali viacerých novinárov 
za poskytovanie spravodajstva o protestoch vrátane Sanije Toikenovej, Machmabeta 
Abžana, Lukpana Achmedijarova, Kasyma Amanžola, Darchana Omirbeka a ďalších;

M. keďže kazašské orgány dlhodobo obmedzujú základné práva vrátane práva na pokojný 
protest, slobody združovania a slobody prejavu; keďže Kazachstan bol zaradený na 155. 
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miesto zo 180 krajín vo Svetovom indexe slobody tlače za rok 2021 Reportérov bez 
hraníc; keďže 13 aktivistov spojených so stranami Koshe Partiyasy a Demokratická 
voľba Kazachstanu (DCK), ktoré sú pokojnými opozičnými hnutiami, bolo odsúdených, 
medzi nimi aj politickí väzni Kairat Klyšev, Nojan Jakchimžanov, Aschat Žeksebajev a 
Abaj Begimbetov, ktorí boli odsúdení na päť rokov odňatia slobody bezprostredne po 
tom, ako Kazachstan navštívili osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva a osobitný 
zástupca EÚ pre Strednú Áziu; keďže ich politické procesy sa konali online a na 
podporu obvinení neboli predložené žiadne súdne rozhodnutia zakazujúce DCK a 
Koshe Partiyasy;

N. keďže prezident Tokajev obvinil aktivistov, obhajcov ľudských práv a slobodné médiá z 
podnecovania nepokojov; keďže v posledných rokoch sa situácia v oblasti ľudských 
práv v Kazachstane výrazne zhoršila; keďže niekoľko významných ľudskoprávnych 
mimovládnych organizácií, médií a volebných pozorovateľských organizácií v 
Kazachstane je vystavených čoraz väčšiemu tlaku a súdnemu obťažovaniu zo strany 
orgánov krajiny; keďže je to súčasť rozsiahlejších tvrdých zásahov proti občianskej 
spoločnosti, odborom a základným demokratickým právam, najmä proti slobode 
prejavu, združovania a zhromažďovania, politickému pluralizmu, právu na účasť na 
verejných záležitostiach a právnemu štátu;

O. keďže obhajkyňa ľudských práv Raigul Sadyrbajeva, ktorej zdravotný stav je zlý, je vo 
vyšetrovacej väzbe, zatiaľ čo prebieha vyšetrovanie politicky motivovaného trestného 
prípadu sledovania protestov v meste Semej, a hrozí jej dlhý trest odňatia slobody; 
keďže príslušníci orgánov presadzovania práva postrelili obhajkyňu ľudských práv 
Aliju Isenovú do ramena pri sledovaní protestu v meste Semej a v súčasnosti jej tiež 
údajne hrozí dlhý trest odňatia slobody v politicky motivovanom trestnom prípade;

P. keďže napriek vyhláseniam ministerstva vnútra Kazachstanu adresovaným riaditeľovi 
Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe (OBSE) o budúcom zlepšení podmienok vo väzenských 
zariadeniach a dodržiavaní ľudských práv sa nedosiahli žiadne hmatateľné výsledky; 
keďže napriek memorandu, ktoré podpísali väzenský systém Kazachstanu a obhajkyňa 
ľudských práv Elena Semenova, naďalej dochádza k systematickému mučeniu a zlému 
zaobchádzaniu vo väzenských zariadeniach, a pretrváva systematická beztrestnosť 
týchto zločinov, pretože orgány ešte stále nevyšetrujú spoľahlivo obvinenia z mučenia;

Q. keďže orgány sa pravidelne snažia napádať účty občianskych aktivistov, obhajcov 
ľudských práv a opozície v sociálnych médiách; keďže Kazachstan sa snaží cenzurovať 
opozíciu a ľudskoprávny obsah v sociálnych médiách;

R. keďže Európska únia a Kazachstan sú partnermi, odkedy Kazachstan nadobudol v roku 
1991 nezávislosť; keďže Európska únia podpísala s Kazachstanom dohodu o 
posilnenom partnerstve a spolupráci (DPS), prvú svojho druhu s partnerom zo Strednej 
Ázie, ktorá pozdvihla vzťahy medzi EÚ a Kazachstanom na novú úroveň a znamenala 
dôležitý míľnik vo vyše dvadsaťpäťročných vzťahoch medzi EÚ a Kazachstanom; 
keďže DPS, ktorú ratifikovali všetky členské štáty EÚ aj Európsky parlament, 
nadobudla platnosť 1. marca 2020;
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1. vyjadruje hlboké poľutovanie nad stratami na životoch a dôrazne odsudzuje rozšírené 
násilie, ktoré vypuklo po pokojných protestoch v Kazachstane; vyjadruje sústrasť 
obetiam a ich rodinám;

2. stojí pri obyvateľoch Kazachstanu, ktorí by mali mať plné právo organizovať pokojné 
zhromaždenia na protest proti nedostatočným reformám v Kazachstane a na obranu 
prosperujúcej budúcnosti krajiny; dôrazne odsudzuje dramatickú a neustále sa 
zhoršujúcu situáciu v oblasti ľudských práv v Kazachstane, a to aj pokiaľ ide o slobodu 
prejavu a pracovné a sociálne práva; naliehavo žiada kazašské orgány, aby plnili svoje 
medzinárodné záväzky a rešpektovali ľudské práva a základné slobody;

3. vyzýva vládu Kazachstanu, aby stiahla politicky motivované obvinenia a ukončila 
všetky formy svojvoľného zadržiavania, represálií a obťažovania obhajcov ľudských 
práv, náboženských organizácií, organizácií občianskej spoločnosti, odborových 
zväzov, novinárov a hnutí politickej opozície a umožnila ľuďom slobodne vyjadrovať 
politické, náboženské a iné názory;

4. naliehavo vyzýva vládu Kazachstanu, aby okamžite prepustila svojvoľne zadržiavaných 
demonštrantov a aktivistov; naliehavo vyzýva kazašské orgány, aby okamžite prepustili 
a v plnej miere rehabilitovali všetkých politických väzňov, medzi ktorými sú Bekižan 
Mendygazijev, Erulan Amirov, Igor Čuprina, Ruslan Ginatullin, Jeržan Jelšibajev, 
Saltanat Kusmankyzy, Bauržan Jussupov, Natalija Dauletijarova, Rinat Batkajev, Jerbol 
Jeschozin, Askar Kayyrbek, Ulasbek Achmetov, Aschat Žeksebajev, Kairat Klyšev, 
Nojan Rachimžanov, Abaj Begimbetov a Raigul Sadyrbajeva; žiada orgány, aby zrušili 
opatrenia týkajúce sa vyšetrovacej väzby, domáceho väzenia a obmedzenia slobody 
aktivistov občianskej spoločnosti;

5. odsudzuje porušovanie základných slobôd a ľudských práv, ktorého sa dopustili 
kazašské orgány voči demonštrantom, pracovníkom médií a aktivistom, vrátane 
bezohľadného použitia smrtiacej sily bezpečnostnými silami; odsudzuje štvavú rétoriku 
prezidenta Tokajeva vrátane jeho všeobecného označovania demonštrantov za 
„teroristov“, nepodložených a prehnaných tvrdení o ich počte (údajne okolo 20 000) a 
vyhrážok o tom, že „ich zabije“; naliehavo ho vyzýva, aby verejne zrušil príkaz strieľať 
bez varovania s cieľom zabiť;

6. vyzýva orgány, aby zverejnili informácie o zatknutiach a obetiach v dôsledku protestov 
a aby zabezpečili, že všetky stíhané osoby budú mať k dispozícii právnika a spravodlivé 
súdne konania v súlade s medzinárodným právom;

7. vyzýva kazašské orgány, aby zrevidovali zákon o verejných zhromaždeniach s cieľom 
zaručiť právo na pokojný protest v súlade s medzinárodnými normami, aby mali 
obyvatelia Kazachstanu možnosť zúčastňovať sa na pokojných protestoch bez strachu 
zo zatknutia alebo policajného obťažovania a zásahov, a s cieľom zabezpečiť, aby 
nezávislé médiá, skupiny občianskej spoločnosti, politické opozičné skupiny, aktivisti, 
odborári a obhajcovia ľudských práv mohli vykonávať svoju činnosť bez 
neprimeraných zásahov vlády a bez strachu z obťažovania alebo politicky 
motivovaného stíhania; v tejto súvislosti požaduje dôkladnú reformu justičného systému 
a v súlade s odporúčaním OSN a OBSE zrušenie paragrafov trestného zákonníka, ktoré 
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sa uplatňujú pri politicky motivovanom trestnom stíhaní; vyzýva kazašské orgány, aby 
zrušili súdne rozhodnutia týkajúce sa pokojných opozičných hnutí Koshe Partiyasy a 
Demokratická voľba Kazachstanu;

8. vyzýva kazašské orgány, aby zastavili politické prenasledovanie skupín na ochranu 
ľudských práv, ako sú Bostandyq Kz, Qaharman, Femina Virtute, Veritas, 405, Elimay 
a Článok 14;

9. vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby bezodkladne začali riadne medzinárodné 
vyšetrovanie zločinov spáchaných proti kazašskému ľudu počas dvoch týždňov 
zhromaždení v Kazachstane a aby okrem iného vyšetrili zmiznutia, ako aj správy o 
mučení, svojvoľnom zadržiavaní a ostreľovačoch, ktorí zabili alebo zranili pokojných 
demonštrantov vrátane maloletých osôb, v Almaty a iných mestách a obciach 
Kazachstanu;

10. vyzýva ESVČ a členské štáty, aby využívali multilaterálne fóra na monitorovanie 
situácie v oblasti ľudských práv v Kazachstane vrátane Rady OSN pre ľudské práva 
alebo OBSE;

11. vyzýva členské štáty, aby prevzali iniciatívu a využili moskovský mechanizmus OBSE 
s cieľom umožniť prešetrenie skutočností a okolností týkajúcich sa smrti demonštrantov 
a príslušníkov policajných síl v Almaty v januári 2022 a ďalších tvrdení o porušovaní 
ľudských práv od začiatku pokojného protestného hnutia v celom Kazachstane;

12. vyzýva kazašské orgány, aby využili osobitné postupy OSN a pozvali odborníkov 
OBSE na návštevu v teréne, aby s nimi v plnej miere spolupracovali a zvážili 
vytvorenie stálej pracovnej skupiny pod záštitou OBSE, ktorej cieľom by bolo posúdiť, 
či nepokoje boli výsledkom zahraničného zasahovania alebo vnútorných bojov o moc, a 
riešiť ich hlavnú príčinu;

13. vyjadruje znepokojenie nad neprijateľnou situáciou v oblasti slobody médií v krajine; 
vyzýva vládu Kazachstanu, aby vytvorila slobodné a bezpečné prostredie pre 
nezávislých novinárov; dôrazne odsudzuje využívanie odstávok internetu na potláčanie 
disentu a porušovanie slobody prejavu a slobody zhromažďovania, čo je v rozpore s 
medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; vyzýva kazašské orgány, aby 
obnovili neobmedzený prístup k internetu, odblokovali všetky ďalšie formy 
komunikácie a prestali uplatňovať odvetné opatrenia voči tým, ktorí informujú 
nezávisle; vyzýva prezidenta Tokajeva, aby verejne uznal a plne rešpektoval význam a 
úlohu slobodných médií v Kazachstane;

14. odsudzuje praktiky mučenia a zlého zaobchádzania v zariadeniach určených na zaistenie 
a naliehavo vyzýva kazašské orgány, aby zaručili občanom právo na ochranu pred 
mučením a zlým zaobchádzaním, zabezpečili, aby podmienky zadržiavania boli v 
plnom súlade s medzinárodnými normami, aby dôkladne vyšetrili prípady mučenia a 
skoncovali s beztrestnosťou; vyzýva kazašské orgány, aby zástupcom národného 
preventívneho mechanizmu a ombudsmanovi poskytli okamžitý a neobmedzený prístup 
ku všetkým zadržiavaným osobám;
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15. naliehavo vyzýva kazašské orgány, aby upustili od vznesenia obvinení z terorizmu na 
základe príliš širokého výkladu tohto pojmu a aby rozlišovali medzi pokojnými 
demonštrantmi a tými, ktorí použili násilie a spáchali zločiny podľa medzinárodných 
noriem; opakuje svoju výzvu na revíziu vymedzenia extrémizmus s cieľom zosúladiť 
tento pojem s medzinárodnými záväzkami Kazachstanu; naliehavo vyzýva kazašské 
orgány, aby sa prestali na základe paragrafu 405 kazašského trestného zákonníka 
zameriavať na domnelých alebo skutočných členov zakázaných „extrémistických“ 
skupín a snažili sa o preskúmanie svojvoľného súdneho zákazu pokojných politických 
hnutí; nezávisle preskúmali všetky odsúdenia vynesené na základe obvinení z 
organizácie zakázanej „extrémistickej“ organizácie alebo z členstva v nej a aby vyzvali 
súdy na zrušenie všetkých odsúdení založených len na údajnom členstve alebo podpore 
pokojnej politickej opozície alebo skupiny na ochranu práv;

16. žiada, aby ľudské práva boli prioritou spolupráce EÚ s Kazachstanom; zdôrazňuje, že 
hlbšie politické a hospodárske vzťahy s EÚ, ako sa stanovuje v posilnenej dohode o 
partnerstve a spolupráci, musia byť založené na spoločných hodnotách a zodpovedať 
aktívnym a konkrétnym záväzkom Kazachstanu k demokratickým reformám, ktoré 
vyplývajú z jeho medzinárodných povinností a záväzkov; nabáda PK/VP, ESVČ a 
členské štáty, aby neustále vyzývali Kazachstan na zrušenie alebo zmenu všetkých 
zákonov, ktoré nie sú zlučiteľné s medzinárodnými normami, a aby na všetkých 
príslušných dvojstranných stretnutiach nastoľovali otázky ľudských práv;

17. vyzýva delegáciu EÚ a zastúpenia členských štátov v Kazachstane, aby pozorne 
monitorovali situáciu, navštevovali a podporovali zadržiavaných demonštrantov a 
politických väzňov, aktívne spolupracovali s miestnymi členmi občianskej spoločnosti 
organizovaním pravidelných stretnutí bez akejkoľvek diskriminácie a zohrávali úlohu 
pri podpore dialógu medzi vládou a občianskou spoločnosťou; okrem toho ich 
naliehavo vyzýva, aby aktívne monitorovali pokračujúce porušovanie ľudských práv a 
rýchlo naň reagovali a aby zaujali verejný postoj k takémuto porušovaniu tým, že budú 
poskytovať pomoc obetiam politického stíhania a uväzneným aktivistom, zúčastňovať 
sa na súdnych procesoch s kritikmi vlády a obhajcami ľudských práv a navštevovať 
zariadenia určené na zaistenie; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby urýchlene vypracovali 
komplexný program na podporu občianskej spoločnosti a demokratických síl v 
Kazachstane;

18. vyzýva delegáciu EÚ a veľvyslanectvá členských štátov EÚ v Kazachstane, aby 
koordinovali a urýchlene konali s cieľom zabezpečiť vydávanie víz obhajcom ľudských 
práv, ktorí sú v ohrození a potrebujú sa dočasne premiestniť mimo územia Kazachstanu; 
vyzýva delegáciu EÚ a veľvyslanectvá členských štátov EÚ v Kazachstane, aby 
spolupracovali s kazašskými orgánmi s cieľom zabezpečiť okamžité prepustenie stoviek 
politických väzňov a zadržiavaných osôb v Kazachstane, zrušenie obmedzení slobody, 
ktoré boli namierené na občiansku spoločnosť a opozičných aktivistov, a ukončenie 
mučenia a zlého zaobchádzania vo väzniciach;

19. víta ponuku PK/VP na „pomoc pri mierovom riešení krízy“, ktorú dal vo svojom 
vyhlásení z 8. januára, vyjadruje však poľutovanie nad nedostatočnou diplomatickou 
iniciatívou; nabáda ESVČ, aby investovala do budovania kapacít a využívala existujúci 
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potenciál na mediáciu, mierové riešenie

krízy a iné nástroje, ako napríklad kyvadlová diplomacia, a to aj zo strany PK/VP alebo 
osobitného zástupcu EÚ pre Strednú Áziu;

20. vyzýva ESVČ, aby na ďalšom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva podporila 
posúdenie situácie v Kazachstane a následné prijatie rezolúcie o situácii v tejto krajine;

21. vyzýva orgány Kazachstanu, aby konali v súlade s medzinárodnými normami, pokiaľ 
ide o právny rámec pre organizáciu volieb, a aby sa riadili odporúčaniami volebnej 
pozorovateľskej misie ODIHR s obmedzeným rozsahom týkajúcimi sa základných 
slobôd zaručených ústavou, účasti občianskej spoločnosti, politickej plurality, 
nestrannosti volebnej správy, oprávnenosti voliť a kandidovať vo voľbách, registrácie 
voličov, médií a zverejňovania výsledkov volieb;

22. vyzýva Kazachstan, aby uskutočnil naliehavé reformy zamerané na boj proti korupcii a 
prehĺbeniu nerovností; vyzýva inštitúcie EÚ, aby urýchlili prijatie protikorupčných 
právnych predpisov zameraných na skorumpovaných úradníkov a ich podporovateľov v 
Kazachstane kvôli porušovaniu ľudských práv a praniu špinavých peňazí;

23. opätovne pripomína nedávno schválený globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských 
práv, ktorý umožňuje EÚ zamerať sa na páchateľov závažného porušovania ľudských 
práv na celom svete a v prípade Kazachstanu umožnilo zamerať sa na jednotlivcov, 
subjekty a orgány zapojené do rozsiahleho a systematického porušovania ľudských práv 
alebo s ním spojené; vyzýva Radu, aby uvalila cielené sankcie na vysokopostavených 
predstaviteľov Kazachstanu, ktorí sú zodpovední za závažné porušenia práv, ku ktorým 
došlo počas protestov v januári 2022;

24. berie na vedomie oznámenie prezidenta Tokajeva o sociálno-ekonomických a 
politických reformách a očakáva, že vláda a orgány na toto oznámenie nadviažu 
uskutočňovaním týchto reforiem s cieľom zlepšiť životnú úroveň občanov a riešiť ich 
nespokojnosť, a vyzýva prezidenta, aby čo najskôr bližšie objasnil politické reformy a 
štruktúru nového Fondu pre ľud Kazachstanu; nabáda kazašskú vládu, aby sa v tomto 
reformnom procese usilovala o spoluprácu s EÚ, OBSE a Radou Európy, a žiada 
ESVČ, aby bola pripravená poskytnúť relevantnú podporu v tomto procese;

25. vyzýva susedné krajiny Kazachstanu, aby sa zdržali akéhokoľvek zasahovania, ktoré by 
mohlo mať negatívny vplyv na vnútorné záležitosti Kazachstanu;

26. vyzýva európske inštitúcie a agentúry vrátane ESVČ a Európskej banky pre obnovu a 
rozvoj a Svetovú banku, aby pozastavili programy financovania v Kazachstane, kým 
vláda nevynaloží značné a hmatateľné úsilie na zlepšenie situácie v oblasti ľudských 
práv vrátane vykonania všetkých odporúčaní Európskeho Parlamentu, OSN a OBSE, a 
to tak, aby tým nebola dotknutá  priama podpora nezávislej občianskej spoločnosti, 
aktivistov, obhajcov ľudských práv a médií;

27. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, 
podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a 
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bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre Strednú Áziu, vládam a 
parlamentom členských štátov a prezidentovi, vláde a parlamentu Kazachstanu.


