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Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2019 o stanju človekovih pravic v 
Kazahstanu1 in svojih prejšnjih resolucij o Kazahstanu, vključno z resolucijami z dne 
18. aprila 20132 in 15. marca 20123 ter 17. septembra 20094,

– ob upoštevanju okrepljenega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko 
unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Kazahstan na drugi, ki je 
bil podpisan 21. decembra 2015 v Astani in je začel v celoti veljati 1. marca 2020, 
potem ko so ga ratificirale vse države članice,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 17. junija 2019 o novi strategiji EU za Srednjo 
Azijo,

– ob upoštevanju poročila za Kazahstan v okviru letnega poročila EU o človekovih 
pravicah in demokraciji v svetu za leto 2019,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic, Mednarodnega pakta o 
državljanskih in političnih pravicah in Konvencije OZN proti mučenju,

– ob upoštevanju 17. seje Sveta za sodelovanje med EU in Kazahstanom 20. januarja 
2020, 12. seje v okviru dialoga o človekovih pravicah med EU in Kazahstanom 26. in 
27. novembra 2020 ter 18. seje Odbora za sodelovanje med EU in Kazahstanom 25. 
septembra 2020,

– ob upoštevanju splošnega rednega pregleda za Kazahstan, ki ga je Svet za človekove 
pravice OZN sprejel 12. marca 2020,

– ob upoštevanju Drugega izbirnega protokola k Mednarodnemu paktu o državljanskih in 
političnih pravicah,

1 UL C 23, 21.1.2021, str. 83.
2 UL C 45, 5.2.2016, str. 85.
3 UL C 251 E, 31.8.2013, str. 93.
4 UL C 224 E, 19.8.2010, str. 30.



– ob upoštevanju izjav uradnega govorca Evropske službe za zunanje delovanje z dne 1. 
februarja 2021 o vse večjem pritisku na nevladne organizacije za človekove pravice v 
Kazahstanu, z dne 11. januarja 2021 o parlamentarnih volitvah v Kazahstanu in z dne 7. 
januarja 2021 o ukrepih za odpravo smrtne kazni,

– ob upoštevanju poročila Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) o 
njenih predhodnih ugotovitvah in sklepih v zvezi z volitvami v Kazahstanu, ki so 
potekale 10. januarja 2021,

– ob upoštevanju členov 144(5) in 132(4) Poslovnika,

A. ker je v zadnjih tednih opaziti zaskrbljujoče poslabšanje splošnih razmer na področju 
človekovih pravic in zatiranje organizacij civilne družbe v Kazahstanu s strogimi 
omejitvami pravic do svobode izražanja ter mirnega zbiranja in združevanja; ker so 
organizacije civilne družbe in organizacije za človekove pravice, ki delujejo v 
Kazahstanu, pod vse večjim pritiskom in jih državni organi vse pogosteje kaznujejo, kar 
ovira prizadevanja za reformo in omejuje pomembno delo civilne družbe;

B. ker sta 21. decembra 2015 Evropska unija in Kazahstan podpisala okrepljeni sporazum 
o partnerstvu in sodelovanju, ki naj bi zagotovil širok okvir za okrepljen politični dialog 
in sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev ter na mnogih drugih 
področjih; ker so v sporazumu močno poudarjeni demokracija, pravna država, 
človekove pravice, temeljne svoboščine, trajnostni razvoj in sodelovanje s civilno 
družbo; ker je okrepljeni sporazum o partnerstvu in sodelovanju začel v celoti veljati 1. 
marca 2020, potem ko so ga ratificirale vse države članice;

C. ker nova strategija EU za Srednjo Azijo daje velik poudarek na njuno sodelovanje pri 
varstvu in spodbujanju pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
vključno s svobodo združevanja in izražanja, ter oblikovanja ugodnega okolja za civilno 
družbo in zagovornike človekovih pravic; ker Evropska unija Kazahstanu zagotavlja 
precejšnjo pomoč zaradi COVID-19, nazadnje s finančno podporo za pošiljko več kot 
osem ton medicinske opreme Svetovne zdravstvene organizacije 29. januarja 2021;

D. ker je Evropska služba za zunanje delovanje parlamentarne volitve v Kazahstanu, ki so 
potekale 10. januarja 2021, označila za izgubljeno priložnost, da bi se prikazalo 
učinkovito izvajanje političnih reform in procesa modernizacije od zadnjih volitev, 
poleg tega niso bila upoštevana dolgoletna priporočila Urada OVSE za demokratične 
institucije in človekove pravice o več vprašanjih, vključno s tistimi, ki so povezana s 
temeljnimi svoboščinami, nepristranskim upravljanjem/vodenjem volitev, pravico do 
glasovanja in kandidiranja na volitvah, registracijo volivcev, mediji in objavo volilnih 
rezultatov; ker glede na predhodne ugotovitve Urada OVSE za demokratične institucije 
in človekove pravice in parlamentarne skupščine OVSE pravni okvir v Kazahstanu še 
ne zagotavlja izvedbe volitev v skladu z mednarodnimi standardi;

E. ker sistemske pomanjkljivosti v zvezi s spoštovanjem svobode združevanja, zbiranja in 
izražanja še naprej omejujejo tamkajšnje politično okolje, zaradi borne politične 
konkurence in slabe izbire političnih opozicijskih skupin, pri čemer se od leta 2013 niso 
registrirale nove stranke, pa volivci niso imeli prave izbire. ker so demokratične volitve 
temelj za doseganje političnih reform ter oblikovanje svobodne in odprte družbe;

F. ker je bila udeležba opozicijskih gibanj Koše partijasi in Demokratična izbira 
Kazahstana prepovedana s tajnimi sodnimi odločbami brez pravice do pritožbe, v 



katerih sta bili označeni kot ekstremistični organizaciji; ker je bilo 17 voditeljev gibanja 
Koše partijasi v skladu s 405. in 182. členom kazahstanskega kazenskega zakonika pred 
sojenjem priprtih in jim grozijo dolge zaporne kazni; ker zaporniki, ki so bili obsojeni 
kot podporniki gibanja Demokratična izbira Kazahstana, še vedno prestajajo zaporne 
kazni; ker je 26 političnih zapornikov, med njimi Almat Žumagulov, Aset Abišev, 
Kenžebek Abišev, Ashat Žeksebajev, Kairat Klišev, Jerbol Ješhozin, Abaj Begimbetov, 
Asel Onlabekizi, Jerkin Sabanšijev, Žanat Žamalijev, Diana Bajmagambetova, Nojan 
Rahimžanov in Askar Kajrbek, politično preganjanih zaradi podpiranja obeh gibanj;

G. ker se neregistrirana opozicijska Demokratske stranka ni smela udeležiti volitev, saj so 
ji oblasti 22. februarja 2020 preprečile, da bi v Almatiju izvedla ustanovni kongres; ker 
se stranka brez tega ne more registrirati; ker so člani te stranke doživljali pritiske 
oblasti, saj so bili nekateri aretirani zaradi domnevnih upravnih kršitev, drugi pa niso 
mogli odpotovati na kongres;

H. ker so kazahstanske oblasti med volilno kampanjo in na dan volitev skušale poostriti 
nadzor in cenzuro na internetu, tako da so večkrat prekinile internetno povezavo in 
državljane prisilile, da namestijo „nacionalni varnostni certifikat“, kar je omogočilo 
prestrezanje šifriranega spletnega prometa; ker je državni nadzor nad internetom vse 
pogostejši, vključno s poskusi omejevanja informacij s cenzuro in nadzorom na 
internetu, prekinitvami internetne povezave ter vztrajnimi zahtevami, da državljani 
namestijo nacionalni varnostni certifikat, ki omogoča prestrezanje spletnega prometa 
uporabnikov interneta;

I. ker so v času kampanje potekale množične aretacije; ker so oblasti na dan volitev v 10 
različnih mestih nezakonito pridržale vsaj 350 miroljubnih protestnikov; ker so 
kazahstanske oblasti rutinsko preprečevale mirne proteste proti vladni politiki; ker 
zakon o mirnem zbiranju in dopolnila zakonov o političnih strankah in volitvah, ki so 
jih sprejeli maja 2020, ne spoštujejo temeljnih pravic državljanov Kazahstana;

J. ker je misija Urada za demokratične institucije in človekove pravice za opazovanje 
volitev (LEOM), ki je smela svoje delo opraviti le v omejenem obsegu, poročala, da so 
oblasti ovirale delo neodvisnih opazovalcev, medtem ko je bilo provladnim 
opazovalcem spremljanje volilnega procesa dovoljeno; ker so bili po poročilih 
nevladnih organizacij za človekove pravice številni neodvisni opazovalci na 
parlamentarnih volitvah 10. januarja 2021 ustrahovani, aretirani in so jim bile naložene 
denarne kazni;

K. ker na kazahstanskem medijskem prizorišču prevladujejo medijski kanali, ki jih ima 
država v lasti ali jih subvencionira; ker je bilo od januarja do julija sedem novinarjev 
fizično napadenih, 21 novinarjev, blogerjev in aktivistov pa je bilo pridržanih, od tega 
sedmerica prav med poročanjem; ker so oblasti leta 2020 začele več kot 38 kazenskih 
postopkov proti novinarjem zaradi domnevnih kaznivih dejanj, kot sta širjenje lažnih 
informacij in napeljevanje; ker so bili glavni nacionalni opozicijski časopisi že leta 2016 
prepovedani, neodvisni novinarji pa so še vedno žrtve nadlegovanja; ker so oblasti 
vložile kazenske obtožbe proti glavnemu uredniku neodvisnega časopisa Uralska 
Nedelja Lukpanu Ahmedjarovu zaradi poročanja o koruptivnem delovanju lokalne elite 
ter fizično napadle in večkrat pridržale novinarko kazahstanskega programa RFE/RL 
Sanijo Toiken zaradi poročanja o mirnih protestih in parlamentarnih volitvah leta 2021;

L. ker je bilo od februarja do novembra 2020 pet opozicijskih aktivistov po stalnem 
političnem preganjanju zaradi svojih opozicijskih dejavnosti ubitih oziroma so umrli v 



nejasnih okoliščinah, in sicer bloger in žrtev mučenja Dulat Agadil, njegov 17-letni sin 
Žanbolat Agadil, ki je bil ključna priča očetove samovoljne aretacije, Amanbike 
Hairola, Serik Orazov in Garifula Embergenov; ker oblasti teh smrti niso temeljito in 
pregledno preiskale; ker je izredno pomembno, da se odgovorne, ki so ta kazniva 
dejanja naročili in izvedli, privesti pred sodišče, ne sme pa se preganjati aktivistov 
civilne družbe in njihovih družinskih članov, ki iščejo resnico o žrtvah; ker so 
kazahstanske oblasti napadle najmanj 200 aktivistov, ki so se udeležili spominske 
slovesnosti za Dulata Agadila ali organizirali zbiranje sredstev za njegovo družino in 
družine drugih političnih zapornikov; ker je bilo 57 od teh aktivistov obtoženih 
ekstremizma, vključno z materjo treh otrok Dametkan Aspandijarovo, ki je trenutno v 
hišnem priporu in ji v skladu z obtožbami zaradi ekstremizma grozi do 12 let zaporne 
kazni zaradi zbiranja sredstev za podporo družini Dulata Agadila;

M. ker sta v kazahstanskih zaporih razširjena mučenje in slabo ravnanje, pri čemer 
organizacija Koalicija proti mučenju vsako leto poroča o vsaj 200 primerih mučenja; 
ker storilci teh zlorab niso bili kaznovani, zagovornico človekovih pravic Eleno 
Semenovo pa so zapori tožili, ker je razkrila uporabo mučenja v kazahstanskem 
zapornem sistemu v družbenih medijih;

N. ker kazahstanske oblasti kljub pritožbam posebnega poročevalca OZN1, parlamentarne 
skupščine Sveta Evrope in Evropske unije o spodbujanju in varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin v boju proti terorizmu zlorabljajo dvoumne in preširoke 
protiekstremistične zakone za pregon opozicije in zagovornikov človekovih pravic; ker 
se je od 22. oktobra 2020, ko so oblasti objavile datum volitev, število politično 
motiviranih kaznivih dejanj, predvsem obtožb ekstremizma, podvojilo na 99; ker 69 
obtožencem, kot je aktivistka Gulzipa Džaukerova, grozi takojšnja aretacija, zaradi 
potvorjenih obtožb ekstremizma pa je v hišnem priporu pristalo 11 aktivistov;

O. ker je bila več neodvisnim nevladnim organizacijam za človekove pravice, vključno z 
ECHO, Erkindikom Kanatijem ter organizacijama Kazahstanski mednarodni urad za 
človekove pravice in pravno državo in Mednarodna pravna pobuda, pred kratkim brez 
jasne pravne podlage izrečena visoka denarna kazen in jim je bila naložena prekinitev 
dela za do tri mesece od 25. januarja 2020; ker oblasti v okviru izvajanja dejavnosti 
nadzora nadlegujejo in celo kazensko preganjajo zagovornike človekovih pravic, med 
katerimi so Šolpan Džanzakova, Ana Šukejeva, Rajgul Sadirbajeva, Aižan Izmakova, 
Danijar Hasenov, Altinaj Tuksikova, Dana Žanaj, Nazim Serikpekova, Alma Nuruševa, 
Abajbek Sultanov, Zuhra Nariman, Ulbolsin Turdijeva, Alija Žakupova, Roza Musajeva 
in Barlik Mendigazijev; ker je bilo oktobra in novembra 2020 vsaj 15 organizacij 
obveščenih, da so kršile člen 460-1 zakonika o upravnih prekrških, saj naj oblasti ne bi 
ustrezno obvestile o prejetem tujem financiranju;

P. ker je bilo leta 2020 zaradi uveljavljanja svobode veroizpovedi ali prepričanja obsojenih 
112 posameznikov, tri dobrodelne organizacije in eno komercialno podjetje;

Q. ker je v Kazahstanu med vladajočo elito razširjena korupcija, kar dokazuje tudi uvrstitev 
države na 94. mesto na indeksu korupcije, ki ga je za leto 2020 objavila organizacija 
Transparency International, in to ovira človekove pravice, socialno pravičnost in 
družbeno-gospodarski razvoj;

1 Posebni poročevalec OZN za mučenje in drugo okrutno, nečloveško ali ponižujoče 
ravnanje ali kaznovanje.



R. ker je vlada med pandemijo COVID-19 zlorabila omejitve zaradi pandemije kot izgovor 
za okrepitev političnega zatiranja civilne družbe, zagovornikov človekovih pravic, 
predstavnikov opozicije in zdravstvenih delavcev, ki so obsodili neuspeh vlade pri 
zajezitvi epidemije;

S. ker so 21. januarja 2021 etnična Kazaha Muragerja Alimulija in Kaišo Akankizi, ki sta 
pobegnila iz Kitajske zaradi strahu pred koncentracijskim taboriščem, pretepli in 
zabodli neznani napadalci, in je torej treba nameniti zadostno pozornost stalnim 
etničnim napetostim v južnih predelih države; ker v Kazahstanu še vedno prihaja do 
nasilnih etničnih sporov, zlasti na jugu države, kjer je februarja 2020 zaradi sporov med 
Kazahi in etničnimi Dungani umrlo 11 ljudi, več deset je bilo ranjenih, več kot 23.000, 
zlasti Dunganov, pa je bilo prisiljenih zapustiti domove;

T. ker so kazahstanske oblasti zlorabile mednarodne mehanizme za sodelovanje v 
kazenskih zadevah, vključno z Interpolovimi rdečimi tiralicami in medsebojno pravno 
pomočjo, za preganjanje odvetnice in zagovornice človekovih pravic Bote Jardemalie, 
politične begunke v Belgiji, in preklic njenih dokumentov; ker je 29. septembra 2020 
francosko državno sodišče za azil podelilo politični azil ustanovitelju gibanja 
Demokratična izbira Kazahstana Muhtarju Abljazovu, ki je bil na kazahstanskem 
sodišču v odsotnosti in ob kršeni pravici do zagovora obsojen na dosmrtno zaporno 
kazen, kar kaže na sistemsko in politično naravo kazahstanskega represivnega aparata in 
zlorabe civilnopravnih in kazenskopravnih postopkov;

U. ker se kazahstanske oblasti še naprej spravljajo na neodvisne sindikate in sindikalne 
aktiviste; ker je bil leta 2020 spremenjen zakon o sindikatih, s čimer so bile odpravljene 
zahteve glede članstva v sindikatih in dvostopenjska zahteva za registracijo; ker je 
uprava mesta Šimkent kljub tej spremembi umaknila tožbo proti sindikatu delavcev na 
področju goriv in energije ITUFEW na podlagi neutemeljenih zahtevkov ali določb, ki 
bodisi ne obstajajo več bodisi se ne nanašajo na ta sindikat;

V. ker je enakost spolov v Kazahstanu še vedno problematična; ker nevladne organizacije 
navajajo, da se prijavi le majhen delež primerov nasilja nad ženskami, in le majhen 
delež teh primerov in primerov spolnega nadlegovanja se kazensko preganja; ker je po 
podatkih OZN COVID-19 postavil novo oviro za enak dostop deklet do informacij in 
izobraževanja; ker žrtve niso deležne zadostne zaščite, sodni in policijski uradniki ter 
izvajalci storitev pa niso usposobljeni za prepoznavanje in preprečevanje nasilja nad 
ženskami ter odzivanje nanj;

W. ker osebe LGBTI v Kazahstanu še vedno doživljajo pravne težave in diskriminacijo; ker 
je kazahstanski parlament junija 2020 sprejel diskriminirajoče spremembe novega 
zdravstvenega zakonika, ki urejajo nekatere zdravstvenovarstvene vidike 
transseksualcev; ker je postopek za spremembo spolne identitete v Kazahstanu še vedno 
invaziven in ponižujoč;

1. poziva kazahstansko vlado, naj ravna v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi ter 
spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine iz členov 1, 4, 5 in 235 sporazuma o 
okrepljenem partnerstvu in sodelovanju; poziva kazahstanske oblasti, naj upoštevajo 
mednarodne standarde pri spoštovanju pravnega okvira za izvedbo volitev in naj 
upoštevajo priporočila za opazovanje volitev, ki jih je podal Urad OVSE za 
demokratične institucije in človekove pravice, vključno s priporočili v zvezi z ustavno 
zagotovljenimi temeljnimi svoboščinami, udeležbo civilne družbe, političnim 
pluralizmom, nepristranskostjo pri organizaciji volitev, pravico voliti in biti voljen, 



registracijo volivcev, mediji in objavo volilnih izidov;

2. poziva kazahstansko vlado, naj umakne politično motivirane obtožbe in odpravi vse 
oblike samovoljnih pridržanj, povračilnih ukrepov ter nadlegovanja aktivistov za 
človekove pravice, verskih organizacij, organizacij civilne družbe, sindikatov, 
novinarjev in gibanj politične opozicije, ljudem pa naj omogoči svobodno izražanje 
političnih, verskih in drugih stališč; poziva vlado, naj spremeni novi zakon o mirnem 
zbiranju, da bo ta svoboda res zagotovljena;

3. poziva kazahstansko vlado, naj nemudoma izpusti in v celoti oprosti vse politične 
zapornike, med katerimi so Almat Žumagulov, Aron Atabek, Nurgul Kaluova, Saltanat 
Kuzmankizi, Darin Hasenov, Ulazbek Ahmetov, Kenžebek Abišev, Jeržan Jelšibajev 
Aset Abišev, Igor Čuprina, Ruslan Ginatulin, Aškhat Žeksebajev, Kairat Klišev, Jerbol 
Jeshozin, Abaj Begimbetov, Asel Onlabekizi, Jerkin Sabanšijev, Žanat Žamalijev, 
Diana Bajmagambetova, Nojan Rahimžanov in Askar Kajrbek, poleg tega pa naj brez 
odlašanja odpravi ukrepe preiskovalnega in hišnega pripora ter omejitve svobode, ki jih 
nalaga civilni družbi in opozicijskim aktivistom, uporabnikom družbenih medijev in 
mirnim protestnikom; poziva kazahstansko vlado, naj pregleda primere nekdanjih 
političnih zapornikov in žrtev mučenja Iskanderja Jerimbetova, Maksa Bokajeva in 
Muhtarja Džakiševa ter jim zagotovi odškodnino v skladu s priporočili delovne skupine 
OZN za samovoljna pridržanja in odbora OZN za človekove pravice;

4. pozdravlja ukrepe, ki jih je kazahstanska vlada sprejela, da bi zaključila politično 
motivirane sodne postopke proti zagovornikoma človekovih pravic Danijarju Hasenovu 
in Abajbeku Sultanovu, vendar je zaskrbljen zaradi vložitve nove vprašljive kazenske 
zadeve proti njima, ki ju obtožuje ekstremizma; poziva kazahstansko vlado, naj odpravi 
vse politično motivirane obtožbe proti človekoljubu Barliku Mendigazijevu ter konča 
politično motivirano preganjanje njegovih družinskih članov in nekdanjih sodelavcev;

5. obsoja, da se zakonodaja za boj proti ekstremizmu zlorablja proti podpornikom 
miroljubnih opozicijskih gibanj Demokratična izbira Kazahstana in Koše partijasi, ter 
oblasti poziva, naj dovolijo politični pluralizem in konkurenco; poziva kazahstansko 
vlado, naj sledi priporočilom Evropskega parlamenta, posebne poročevalke OZN za 
spodbujanje in varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v boju proti 
terorizmu ter parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki obsojajo pristransko uporabo 
omenjene zakonodaje;

6. poziva Kazahstan, naj izvede reforme, s katerimi bo pospešila modernizacijo ter hitreje 
utrdila demokracijo in stabilnost države, poleg tega pa naj okrepi prizadevanja za 
reformo političnega sistema v državi, da se bosta razvila parlamentarizem in 
večstrankarski sistem, ter naj poskrbi za večjo državljansko udeležbo; je seznanjen z 
ustanovitvijo vrhovnega sveta za reforme in z napovedjo kazahstanskih oblasti o novi 
fazi reform, zlasti na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj, pravosodnega sistema in prednostne obravnave človekovih pravic; poudarja, 
kako pomembno je ta proces nadaljevati, med drugim tudi s spremembami volilne 
zakonodaje in polnim izvajanjem priporočil Urada OVSE za demokratične institucije in 
človekove pravice;

7. poziva kazahstanske oblasti, naj kazenski zakonik prenehajo uporabljati proti 
aktivistom, blogerjem, novinarjem in drugim zgolj zaradi uveljavljanja njihove pravice 
do svobode izražanja;



8. pozdravlja odločitev kazahstanskih oblasti, da prekličejo naložene globe in nevladnim 
organizacijam omogočijo nadaljevanje dejavnosti, kot so napovedale 3. februarja 2021; 
poziva, naj se odpravi triletna prepoved aktivizma Maksu Bokajevu in naj se mu dovoli, 
da nadaljuje svoje osnovno delo; poziva kazahstanske oblasti, naj prenehajo zlorabljati 
sisteme finančnega poročanja za izvajanje pritiska na skupine za varstvo človekovih 
pravic, opustijo naj neutemeljene obtožbe proti skupinam zaradi domnevnih kaznivih 
dejanj v zvezi s tem poročanjem, zakonodajo in prakso na področju poročanja o 
dohodkih iz tujine pa naj uskladijo z mednarodnimi standardi, tudi z razveljavitvijo 
členov 460-1 in 460-2 zakonika o upravnih prekrških, ter naj namesto tega raje zaščitijo 
in olajšajo pomembno delo civilne družbe;

9. ponovno izraža trdno prepričanje, da preganjanje neodvisnih nevladnih organizacij z 
neupravičenimi davčnimi inšpekcijami ter nadlegovanje zagovornikov človekovih 
pravic in gibanj, kot so Bostandik Kz, Femina Virtute, Veritas, 405 in Elimaj, ter 
aktivistov civilne družbe z upravnimi zapornimi kaznimi, globami in kazenskim 
pregonom ne ovirata le sedanjih prizadevanj organov za reforme, temveč škodujeta tudi 
mednarodnemu ugledu Kazahstana;

10. obžaluje, da je stanje glede svobode medijev v državi zaskrbljujoče, in kazahstansko 
vlado poziva, naj neodvisnim novinarjem zagotovi svobodno in varno okolje;

11. poziva kazahstansko vlado, naj neodvisnim sindikatom dovoli registracijo in delovanje 
v skladu z mednarodnimi delovnimi standardi, ki jih je ratificiral tudi Kazahstan, ter naj 
se vzdrži vmešavanja in nadlegovanja; globoko obžaluje, da je specializirano 
medokrožno gospodarsko sodišče v Šimkentu 5. februarja 2021 začasno ustavilo 
delovanje sindikata delavcev na področju goriv in energije ITUFEW, ker naj se ne bi 
registriral v skladu z zakonom o sindikatih; spodbuja kazahstansko vlado, naj smiselno 
izvaja zakon o sindikatih, kot je bil spremenjen maja 2020;

12. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da novi osnutek zakona o dobrodelnih organizacijah nalaga 
organizacijam civilne družbe dodatne regulativne ukrepe in je v neposrednem nasprotju 
z načeli in dobro prakso dobrodelnega dela, seznanjen pa je tudi z nedavno pobudo za 
ustanovitev združenja organizacij donatorjev pod okriljem vlade, ki bi se lahko 
zlorabilo za nadzor donatorskih organizacij ter dodatno omejilo njihovo neodvisnost in 
izvajanje dejavnosti;

13. ugotavlja, da je Kazahstan od leta 2008, ko je ratificiral Protokol OZN za 
preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, 
znatno izboljšal svojo nacionalno zakonodajo o pregonu trgovine z ljudmi in zaščiti 
žrtev trgovine z ljudmi; vendar poudarja, da se mora Kazahstan spoprijeti še s številnimi 
izzivi, če želi odpraviti trgovino z ljudmi, tako v smislu podpore žrtvam kot kazenskega 
pregona izkoriščevalcev; 

14. poziva oblasti, naj se borijo proti vsem oblikam nasilja nad ženskami, in sicer tudi z 
zagotavljanjem učinkovitih in dostopnih kanalov za prijavo ter zaščitnih ukrepov, ki 
bodo upoštevali potrebe žrtev in zaupnost; poziva k odpravi prakse nekaznovanja in 
ukrepanju, da bi storilcem naložili ustrezne kazenske sankcije, med drugim tudi v 
primerih nasilja v družini; poziva kazahstanske oblasti, naj to nasilje opredelijo kot 
samostojno kaznivo dejanje in zagotovijo kazenske sankcije zoper storilce; poziva jih 
tudi, naj zatočišča in storitve za žrtve nasilja v družini obravnavajo kot bistvene storitve 
ter naj vsem ženskam in dekletom olajšajo dostop do njih, tudi med krizo zaradi 
koronavirusa; poziva Kazahstan, naj podpiše in ratificira Istanbulsko konvencijo;



15. vztraja, naj se pravice skupnosti LGBTI v celoti spoštujejo; poziva kazahstansko vlado, 
naj zagotovi načelo nediskriminacije v odnosu do skupnosti LGBTI, tudi z zakonsko 
prepovedjo diskriminacije na podlagi spolne identitete ali spolne usmerjenosti; poziva k 
ustreznemu usposabljanju pravosodnih in policijskih uslužbencev ter izvajalcev storitev, 
da bi lezbijkam, gejem, biseksualcem, transseksualcem in interseksualcem zagotovili 
ustrezno oskrbo in zaščito;

16. poziva kazahstansko vlado, naj zagotovi varnost etničnim Kazahom in pripadnikom 
drugih manjšinskih skupin, ki so pobegnili iz kitajskih koncentracijskih taborišč, med 
drugim naj dodeli stalni status begunca Muragerju Alimuliju in Kaiši Akankizi, poleg 
tega pa naj nameni zadostno pozornost stalnim etničnim napetostim v južnih predelih 
države;

17. priporoča kazahstanskim oblastem, naj ne zlorabljajo mehanizmov pravosodnega 
sodelovanja, kot so Interpolov sistem rdečih obvestil in zahteve za medsebojno pravno 
pomoč, da bi preganjale nasprotnike režima v tujini in pridobile dostop do zaupnih 
informacij;

18. pozdravlja, da je Kazahstan s tem, ko je 2. januarja 2021 ratificiral Drugi izbirni 
protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, razveljavil 
smrtno kazen za vsa kazniva dejanja in je tako država postala 88. pogodbenica 
sporazuma; poziva kazahstansko vlado, naj izpolni svoje zaveze o ničelni strpnosti do 
mučenja in zagotovi, da se bodo vse obtožbe o mučenju v celoti preiskale in da bodo 
odgovorni privedeni pred sodišče;

19. poziva kazahstansko vlado, naj odpravi mučenje in slabo ravnanje v zaporih, spoštuje 
pravice zapornikov ter poskrbi za ustrezne življenjske razmere, higieno in varno okolje 
v zvezi s tveganji COVID-19;

20. poziva Kazahstan, naj uvede ustrezne ukrepe za zaščito osebnih podatkov in okrepi 
zakonodajo o varstvu podatkov, omeji naj uporabo invazivnih digitalnih nadzornih 
tehnologij in uvede regulativni okvir, ki bo jasno prepovedal samovoljen in nezakonit 
digitalni nadzor, vključno s prepoznavanjem obraza, v skladu z načeli spoštovanja 
človekovih pravic;

21. poziva EU in njene države članice, naj v večstranskih forumih – tudi na srečanjih na 
vrhu in drugih srečanjih na visoki ravni ter prek lokalnih predstavništev – odločno 
podprejo civilno družbo, poleg tega pa naj sprejmejo dodatne ukrepe, s katerimi bodo to 
podporo zagotovile prek Komisije, in sicer tudi tako, da v sheme finančnih subvencij 
vključijo tudi organizacije civilne družbe, ki se zavzemajo za človekove pravice, 
demokratične vrednote, pravno državo in temeljne svoboščine v Kazahstanu, zlasti 
zagovornike človekovih pravic, ter okrepijo medosebne stike z državljani Kazahstana; 
poudarja, da bi morala biti finančna pomoč Kazahstanu namenjena podpiranju civilne 
družbe in žrtev političnega preganjanja, ne pa avtoritarnega režima;

22. spodbuja delegacijo EU v Kazahstanu, naj okrepi sodelovanje z lokalnimi predstavniki 
civilne družbe, in sicer z organiziranjem rednih srečanj in posredovanjem njihovih 
priporočil na uradnih srečanjih s kazahstanskimi vladnimi uradniki;

23. poziva delegacijo EU v Kazahstanu, naj spremlja sedanje kršitve človekovih pravic in 
glede njih zavzame javno stališče, zagotovi pomoč žrtvam političnega pregona in 
zaprtim aktivistom, tako da se udeležuje sojenj proti kritikom vlade in zagovornikom 



človekovih pravic ter zahteva obiske v zaporih, poleg tega pa naj se hitro in odločno 
odzove na vsa dejanja, ki so v nasprotju z načeli pravne države, demokracije in 
človekovih pravic;

24. želi spomniti, da je bil nedavno odobreni globalni režim sankcij EU za človekove 
pravice, ki EU omogoča, da ukrepa proti storilcem hudih kršitev človekovih pravic po 
vsem svetu, v primeru Kazahstana pa bi ji omogočil ukrepanje proti posameznikom, 
subjektom in organom, posredno ali neposredno povezanim z vsesplošnimi in 
sistematičnimi kršitvami človekovih pravic; poziva podpredsednika Komisije/visokega 
predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter države članice, naj 
razmislijo o naložitvi ciljno usmerjenih sankcij proti posameznikom, odgovornim za 
kršitve človekovih pravic;

25. zahteva, da se človekove pravice uvrstijo med najpomembnejše naloge EU pri 
sodelovanju s Srednjo Azijo; poudarja, da morajo tesnejši politični in gospodarski 
odnosi z EU, predvideni v nedavno podpisanem sporazumu o okrepljenem partnerstvu 
in sodelovanju, temeljiti na skupnih vrednotah in da jih mora spremljati aktivno in 
konkretno prizadevanje Kazahstana za demokratične reforme, ki izvirajo iz njegovih 
mednarodnih obveznosti in zavez;

26. poziva Komisijo in podpredsednika/visokega predstavnika, naj ob upoštevanju nedavnih 
dogodkov in rezultatov pregleda trgovinske politike opravita celovit pregled sporazuma 
o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju;

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, posebnemu predstavniku EU za Srednjo Azijo, vladam in parlamentom držav 
članic ter kazahstanskemu predsedniku, vladi in parlamentu.


