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Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 11 февруари 2021 г. относно положението с 
правата на човека в Казахстан1 и предходните си резолюции относно Казахстан от 
14 март 2019 г.2, 18 април 2013 г.3, 15 март 2012 г.4 и 17 септември 2009 г.5,

– като взе предвид Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество 
между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република 
Казахстан, от друга страна, подписано в Астана на 21 декември 2015 г. и влязло в 
сила на 1 март 2020 г. след ратифицирането му от всички държави членки,

– като взе предвид 18-ото заседание на Съвета за сътрудничество ЕС – Казахстан от 
10 май 2021 г., 13-ото заседание в рамките на диалога за правата на човека между 
ЕС и Казахстан, проведено на 2 и 3 декември 2021 г., и 18-ото заседание на 
комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Казахстан, проведено на 11 
октомври 2021 г.,

– като взе предвид член 2, член 3, параграф 5, и членове 21, 24, 29 и 31 от Договора 
за Европейския съюз и членове 10 и 215 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, с които ЕС и неговите държави членки се ангажират в 
отношенията си с останалия свят да утвърждават и насърчават универсалните 
права на човека и защитата на лицата, както и да приемат ограничителни мерки в 
случаи на тежки нарушения на правата на човека,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 17 юни 2019 г. относно новата 
стратегия на ЕС за Централна Азия,

– като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
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сигурност (ЗП/ВП) от 8 януари 2022 г. и изявлението на говорителя на 
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 5 януари 2022 г. относно 
последните събития в Казахстан,

– като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека 
от 6 януари 2022 г.,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Международния 
пакт за граждански и политически права и Конвенцията на ООН против 
изтезанията,

– като взе предвид универсалния периодичен преглед на Съвета на ООН по правата 
на човека по отношение на Казахстан от 12 март 2020 г.,

– като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник 
за дейността,

А. като има предвид, че на 2 януари 2022 г. хиляди хора започнаха мирни протести в 
град Жанаозен, противопоставяйки се на решението на правителството да вдигне 
тавана на цените на втечнения нефтен газ, което доведе до рязко покачване на 
цените; като има предвид, че протестите бързо се разпространиха в над 60 града и 
населени места с искания за действителна политическа промяна, честни избори и 
ефективни мерки за справяне с широко разпространената корупция;

Б. като има предвид, че по време на неотдавнашните протести беше наблюдавана 
опасна тенденция на влошаване на положението с правата на човека в Казахстан и 
че протестиращите посочват като основни причини за своите оплаквания липсата 
на демократично представителство в процесите на вземане на решения на 
правителството, засилващата се корупция и нарушенията на правата на човека и 
политическите свободи;

В. като има предвид, че е широко известно, че подобен протест се състоя през 2011 г. 
в град Жанаозен, когато силно организирана група от хора прибягна до насилие, 
което по-късно беше използвано от органите за оправдаване на жестоките 
репресии с използване на смъртоносни оръжия срещу мирни демонстранти; като 
има предвид, че казахстанските органи не са разследвали събитията, свързани с 
масовото избиване в Жанаозен през 2011 г., въпреки призивите на Европейския 
парламент; като има предвид, че съдебната система и правоприлагащите органи 
не са разследвали тези събития, което поставя под въпрос доколко е вероятно 
лицата, отговорни за настоящите кръвопролития, да бъдат изправени пред съда и 
да бъдат наказани;

Г. като има предвид, че 4 и 5 януари 2022 г. отбелязаха повратна точка в събитията с 
ескалация на насилието, особено в Алмати, най-големия град в страната, и 
съобщения за поява на нови участници в протестите – престъпни групи, 
маргинализирани групи и въоръжени групировки, които се възползваха от 
положението, за да предприемат насилствени действия като нападения, палежи и 
грабежи, включително на полицейски участъци и военни съоръжения; като има 
предвид, че казахстанските органи реагираха на протестите, включително на тези, 
които бяха законни и мирни, с непропорционално насилие; като има предвид, че 
силите за сигурност реагираха много остро на мирните протести, прибягвайки до 



прекомерна, ненужна и безразборна употреба на сила, включително смъртоносна, 
като например широко използване на сълзотворен газ, палки, светошумови 
гранати и водни оръдия; като има предвид, че на 3 и 4 януари 2022 г. са били 
извършени най-малко 206 случая на политическо преследване с цел да се попречи 
на хората да участват в мирните демонстрации, въпреки твърденията на органите, 
че зачитат правото на мирни събрания; като има предвид, че на 5 януари 2022 г. 
групи протестиращи с насилие завзеха летището и щурмуваха официални сгради 
като кметството на Алмати;

Д. като има предвид, че от началото на протестите са били задържани близо 10 000 
души в цялата страна, а най-малко 225 души са били убити, включително деца, 
хора, които не са участвали в протести, и 19 служители на правоприлагащите 
органи; като има предвид, че действителните цифри вероятно са по-високи и е 
трудно да бъдат проверени поради ненадеждна официална информация, както и 
поради смущения в интернет и мобилните телефонни услуги; като има предвид, 
че все още се съобщава, че арестите, сплашването и изтезанията на граждански 
активисти и обикновени хора, започнали по време на протестите през януари 
2022 г., все още продължават; като има предвид, че се твърди, че по време на 
протестите служители на правоприлагащите органи са застреляли активистите 
Нуралия Айткулова, Айтбай Алиев и най-малко още 12 души; като има предвид, 
че мирните цивилни граждани Нурболат Сейткулов, Алтинай Йетаева и 15-
годишната им дъщеря бяха застреляни от военните в Талдикорган на 8 януари 
2022 г.;

Е. като има предвид, че на 4 януари 2022 г. казахстанските органи наложиха 
ограничения върху мобилния интернет и социалните мрежи; като има предвид, че 
на 5 януари 2022 г. президентът Касим-Жомарт Токаев обяви извънредно 
положение в цялата страна, което включва вечерен час, временни ограничения 
върху движението и забрана на масовите събирания; като има предвид, че се 
съобщава за петдневно прекъсване на интернет, имащо за цел да наруши 
комуникацията на протестиращите;

Ж. като има предвид, че на 6 януари 2022 г. сили на Организацията на Договора за 
колективна сигурност (CSTO) бяха разположени в Казахстан по официално 
искане за подпомагане на казахстанското правителство срещу протестиращите, 
като по този начин за първи път беше отправен призив към ръководения от Русия 
военен съюз да се намеси в държава членка;

З. като има предвид, че на 11 януари 2022 г. президентът Токаев обяви пълното 
оттегляне на силите на CSTO от страната до 23 януари 2022 г.; като има предвид, 
че руското правителство, позовавайки се на разпространението на вирусно 
заболяване сред добитъка, наложи забрана върху вноса на месни и млечни 
продукти от Казахстан ден след съобщението на президента Токаев от 11 януари;

И. като има предвид, че от 4 януари 2022 г. казахските органи започнаха 
широкомащабна кампания за дезинформация и интернет и медийна блокада за 
прикриване на участието на държавата в насилието срещу собствения ѝ народ и за 
дискредитиране на мирните демонстрации и действителната воля на 
казахстанския народ да търси справедливост, достойнство и зачитане на своите 
права;



Й. като има предвид, че на 7 януари 2022 г. президентът Токаев издаде заповед за 
„стреляне на месо“ срещу протестиращите, които той описва като международни 
терористи; като има предвид, че такава заповед нарушава международните правни 
задължения на Казахстан да зачита и защитава правото на живот; като има 
предвид, че казахстанските органи използваха неясни и прекалено широки 
тълкувания на законите и мерките в областта на тероризма и екстремизма, за да 
ограничат произволно свободата на изразяване на мнение и мирното несъгласие; 
като има предвид, че на 11 януари 2022 г. експерти на ООН осъдиха прекалено 
широкото използване на думата „тероризъм“ срещу протестиращи, активисти на 
гражданското общество, защитници на правата на човека, журналисти и 
политически партии;

К. като има предвид, че казахстанските органи преследват политически своите 
опоненти, които са принудени да живеят в чужбина;

Л. като има предвид, че национални и международни журналисти и медии бяха 
критикувани и нападнати от казахстанското правителство и държавните сили и 
беше отказано влизане в страната на чуждестранни кореспонденти; като има 
предвид, че служители на правоприлагащите органи, които не са се 
идентифицирали, са стреляли по журналиста от TV Rain Василий Полонски и 
фотографа Василий Крестиянов, докато са вършели работата си в близост до 
моргата в Алмати; като има предвид, че редица журналисти са били задържани 
или тормозени от служители на правоприлагащите органи заради отразяването на 
протести, включително Сания Тойкен, Махамбет Абжан, Лукпан Ахмедияров, 
Касим Аманжол, Дархан Омирбек и други;

М. като има предвид, че казахстанските органи отдавна ограничават основните 
права, включително правото на мирен протест, свободата на сдружаване и 
свободата на словото; като има предвид, че Казахстан се нарежда на 155-то място 
от 180 страни в световния индекс за свобода на медиите на организацията 
„Репортери без граници“ за 2021 г.; като има предвид, че 13 активисти, свързани с 
Коше Партияси и Демократичен избор на Казахстан (ДИК), които са мирни 
опозиционни движения, бяха осъдени, включително политическите затворници 
Кайрат Клишев, Ноян Рахимжанов, Асхат Жексебаев и Абай Бегимбетов, които 
бяха осъдени на пет години лишаване от свобода непосредствено след 
посещението в Казахстан на специалния представител на ЕС за правата на човека 
и на специалния представител на ЕС за Централна Азия; като има предвид, че 
политически процеси срещу тях бяха проведени онлайн и че в подкрепа на 
обвиненията не бяха представени съдебни решения за забрана на ДИК и Коше 
Партияси;

Н. като има предвид, че президентът Токаев обвини активисти, защитници на 
правата на човека и свободните медии в подбуждане към размирици; като има 
предвид, че през последните години положението с правата на човека в Казахстан 
рязко се влоши; като има предвид, че няколко видни НПО в областта на правата 
на човека, медии и организации за наблюдение на избори в Казахстан бяха 
подложени на нарастващ натиск и съдебен тормоз от страна на органите на 
страната; като има предвид, че това е част от по-мащабни репресии срещу 
гражданското общество, профсъюзите и основните демократични права, по-
специално срещу свободата на изразяване на мнение, свободата на сдружаване и 
свободата на събранията, политическия плурализъм, правото на участие в 



обществените дела и принципите на правовата държава;

О. като има предвид, че на защитника на правата на човека Райгул Садирбаева, която 
е в лошо здравословно състояние, е била наложена мярка предварително 
задържане по време на разследването на политически мотивирано наказателно 
дело за наблюдение на протестите в Семей и тя е изправена пред продължително 
лишаване от свобода; като има предвид, че защитникът на правата на човека Алия 
Исенова беше простреляна в ръката от служители на правоприлагащите органи по 
време на наблюдението на протест в Семей и според сведенията се очаква и тя да 
бъде осъдена на продължително лишаване от свобода по политически мотивирано 
наказателно дело;

П. като има предвид, че въпреки декларациите на Министерството на вътрешните 
работи на Казахстан до директора на Бюрото за демократични институции и права 
на човека (БДИПЧ) на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа 
(ОССЕ), че ще има подобрения на условията в местата за задържане и в 
зачитането на правата на човека, не са постигнати осезаеми резултати; като има 
предвид, че въпреки меморандума, подписан от ръководството на системата на 
местата за лишаване от свобода в Казахстан и от защитника на правата на човека 
Елена Семенова, изтезанията и малтретирането в местата за задържане все още са 
системни, както и безнаказаността за тези престъпления, тъй като органите 
продължават да не разследват сериозно твърденията за изтезания;

Р. като има предвид, че органите редовно се опитват да извършват хакерски атаки 
срещу профилите в социалните медии на граждански активисти, защитници на 
правата на човека и опозицията; като има предвид, че Казахстан се опитва да 
цензурира опозицията и съдържанието, свързано с правата на човека, в 
социалните медии;

С. като има предвид, че Европейският съюз и Казахстан са партньори от обявяването 
на независимостта на страната през 1991 г. насам; като има предвид, че 
Европейският съюз и Казахстан подписаха Споразумение за засилено 
партньорство и сътрудничество (СЗПС), първото по рода си с партньор от 
Централна Азия, което издигна отношенията между ЕС и Казахстан на ново 
равнище и представляваше важен крайъгълен камък за повече от 25 години 
отношения между ЕС и Казахстан; като има предвид, че СЗПС, ратифицирано от 
всички държави – членки на ЕС, и от Европейския парламент, влезе в сила на 1 
март 2020 г.;

1. изразява дълбоко съжаление във връзка със загубата на човешки живот и 
категорично осъжда широко разпространените актове на насилие, избухнали след 
мирни протести в Казахстан; изразява своето съчувствие към жертвите и техните 
семейства;

2. изразява солидарност с народа на Казахстан, който следва да се ползва изцяло от 
правото да организира мирен митинг в знак на протест срещу липсата на реформи 
в Казахстан и в защита на едно бъдеще с просперитет за страната; решително 
осъжда драматичното и непрекъснато влошаващо се положение с правата на 
човека в Казахстан, включително свободата на изразяване и трудовите и 
социалните права; настоятелно призовава казахстанските органи да спазват 
международните си задължения и да зачитат правата на човека и основните 



свободи;

3. призовава правителството на Казахстан да оттегли политически мотивираните 
обвинения и да прекрати всички форми на произволно задържане, репресии и 
тормоз срещу защитници на правата на човека, активисти, религиозни 
организации, организации на гражданското общество, профсъюзи, журналисти и 
политически опозиционни движения и да позволи на хората да изразяват 
свободно своите политически, религиозни и други възгледи;

4. настоятелно призовава правителството на Казахстан незабавно да освободи 
произволно задържаните демонстранти и активисти; настоятелно призовава 
органите на Казахстан незабавно да освободят и да предоставят пълна 
реабилитация на всички политически затворници, включително Бекижан 
Мендигазиев , Ерулан Амиров, Игор Чуприна, Руслан Гинатулин, Йержан 
Йелшибаев, Салтанат Кусманкизи, Бауржан Юсупов, Наталия Даулетиярова, 
Ринат Баткаев, Йербол Есхозин, Аскар Каирбек, Уласбек Ахметов, Асхат 
Жексебаев, Кайрат Клишев, Ноян Рахимжанов, Абай Бегимбетов и Райгул 
Садирбаева; изисква от органите да отменят мерките, разпореждащи 
предварително задържане, домашен арест и ограничения на свободата, наложени 
на активисти на гражданското общество;

5. осъжда нарушенията на основните свободи и правата на човека, извършени от 
казахстанските органи срещу демонстранти, медийни работници и активисти, 
включително безразборното използване на смъртоносна сила от страна на силите 
за сигурност; осъжда подстрекателската реторика на президента Токаев, 
включително общото представяне от негова страна на протестиращите като 
„терористи“, необоснованите и преувеличени твърдения за техния брой 
(предполагаемо около 20 000) и заплахата да бъдат „убити“; настоятелно го 
призовава публично да отмени всяко нареждане за стрелба с цел убиване без 
предупреждение;

6. призовава органите да разкрият информацията, свързана с арестите и жертвите в 
резултат на протестите, и да гарантират, че всички обвиняеми имат достъп до 
адвокат и им се осигуряват справедливи съдебни процеси в съответствие с 
международното право;

7. призовава органите на Казахстан да преразгледат закона за публичните събрания, 
за да се гарантира правото на мирен протест в съответствие с международните 
стандарти, за да се даде възможност на хората в Казахстан да участват в мирни 
протести без страх от арести или от полицейски тормоз и намеса, и да гарантират, 
че независимите медии, групите на гражданското общество, политическите 
опозиционни групи, активистите, профсъюзните дейци и защитниците на правата 
на човека могат да извършват дейността си без неправомерна правителствена 
намеса или страх от тормоз или политически мотивирано наказателно 
преследване; във връзка с това призовава за цялостна реформа на съдебната 
система, и както беше препоръчано от ООН и ОССЕ, за отмяна на членовете от 
Наказателния кодекс, които се използват за политически мотивирани наказателни 
преследвания; призовава органите на Казахстан да отменят съдебните решения 
относно мирните опозиционни движения Коше Партияси и ДИК;

8. призовава казахстанските органи да прекратят политическото преследване на 



групи за защита на правата на човека като Бостандик Къз, Куахарман, Фемина 
Виртуте, Веритас, „405“, Елимай и „Член 14“;

9. призовава ЕС и международната общност незабавно да започнат истинско 
международно разследване на престъпленията, извършени срещу народа на 
Казахстан през двете седмици на митинги в Казахстан, и наред с другото, да 
разследват изчезванията, както и съобщенията за изтезания, произволно 
задържане и за убийства и ранявания на мирни демонстранти, сред които 
ненавършили пълнолетие лица, извършени от снайперисти в Алмати и други 
градове в Казахстан;

10. призовава ЕСВД и държавите членки да използват многостранни форуми за 
наблюдение на положението с правата на човека в Казахстан, включително 
Съвета на ООН по правата на човека или ОССЕ;

11. призовава държавите членки да поемат инициативата да се позоват на 
Московския механизъм на ОССЕ, за да се даде възможност за разследване на 
фактите и обстоятелствата около смъртта на демонстранти и служители на 
правоприлагащите органи в Алмати през януари 2022 г. и на други твърдения за 
нарушения на правата на човека от началото на мирното протестно движение в 
целия Казахстан;

12. призовава казахстанските органи да поканят експерти в областта на специалните 
процедури от ООН и експерти от ОССЕ да предприемат посещения на място и да 
си сътрудничат изцяло с тях, както и да обмислят създаването на постоянна 
работна група под егидата на ОССЕ, която да прецени дали размириците са 
резултат от външна намеса или вътрешни борби за власт и да предприемат 
действия относно първопричините за тях;

13. изразява загриженост относно неприемливото положение със свободата на 
медиите в страната; призовава правителството на Казахстан да предостави на 
независимите журналисти свободна и безопасна среда; решително осъжда 
използването на спирането на интернет за потушаване на несъгласието и 
нарушаване на свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, 
което противоречи на международните стандарти в областта на правата на човека; 
призовава казахстанските органи да възстановят неограничения достъп до 
интернет, да деблокират всички други форми на комуникация и да прекратят 
репресиите срещу лицата, които споделят новини по независим начин; призовава 
президента Токаев публично да признае и изцяло да зачита значението и ролята 
на свободните медии в Казахстан;

14. осъжда практиката на изтезания и малтретиране в местата за лишаване от свобода 
и настоятелно призовава казахстанските органи да гарантират правото на 
гражданите да не бъдат подлагани на изтезания и малтретиране, да гарантират, че 
условията на задържане изцяло съответстват на международните стандарти, да 
разследват задълбочено случаите на изтезания и да сложат край на 
безнаказаността; призовава казахстанските органи да предоставят на 
представители на националния превантивен механизъм и на омбудсмана 
незабавен и безпрепятствен достъп до всички задържани лица;

15. настоятелно призовава казахстанските органи да се въздържат от повдигане на 



обвинения за тероризъм въз основа на прекалено разширително тълкуване на това 
понятие и да правят разграничение между мирни демонстранти и лица, които са 
използвали насилие и са извършили престъпления съгласно международните 
норми; отново призовава за преразглеждане на определението за екстремизъм, за 
да бъде то приведено в съответствие с международните задължения на Казахстан; 
настоятелно призовава казахстанските органи да престанат да използват член 405 
от Наказателния кодекс на Казахстан за преследване на предполагаеми или 
действителни членове на забранени „екстремистки“ групировки, да положат 
усилия за преразглеждане на произволната забрана, наложена от съда на мирни 
политически движения; да възложат независимо преразглеждане на всички 
присъди, постановени по обвинения в организиране или участие в забранена 
„екстремистка“ организация, и призовава съдилищата да отменят всички присъди, 
наложени на лица единствено заради предполагаемо членство или подкрепа на 
мирна политическа опозиция или група за застъпничество;

16. изисква правата на човека да бъдат приоритет за ангажираността на ЕС с 
Казахстан; подчертава, че по-задълбочените политически и икономически 
отношения с ЕС, както е предвидено в Споразумението за засилено партньорство 
и сътрудничество, трябва да се основават на споделени ценности и да 
съответстват на активен и конкретен ангажимент от страна на Казахстан по 
отношение на демократичните реформи, произтичащи от неговите международни 
задължения и ангажименти; насърчава ЗП/ВП, ЕСВД и държавите членки 
непрекъснато да призовават Казахстан да отменя или изменя всички закони, 
несъвместими с международните стандарти, и да повдигат въпроси, свързани с 
правата на човека, на всички съответни двустранни срещи;

17. призовава делегацията на ЕС и представителствата на държавите членки в 
Казахстан да следят отблизо положението, да посещават и да предоставят 
подкрепа на задържаните демонстранти и политически затворници, да работят 
активно с местните членове на гражданското общество чрез организиране на 
редовни срещи без дискриминация и да играят роля за улесняване на диалога 
между правителството и гражданското общество; освен това настоятелно ги 
призовава активно да наблюдават и бързо да реагират на продължаващите 
нарушения на правата на човека и да заемат публична позиция по тези 
нарушения, като предоставят помощ на жертвите на политическо преследване и 
на лишените от свобода активисти, както и като присъстват на съдебни процеси 
срещу критици на правителството и защитници на правата на човека и посещават 
места за лишаване от свобода; призовава ЕС и неговите държави членки спешно 
да разработят всеобхватна програма за подкрепа на гражданското общество и 
демократичните сили на Казахстан;

18. призовава делегацията на ЕС и посолствата на държавите –членки на ЕС, в 
Казахстан да координират и да действат бързо, за да гарантират издаването на 
визи за изложени на риск защитници на правата на човека, които се нуждаят от 
временно преместване извън Казахстан; призовава делегацията на ЕС и 
посолствата на държавите – членки на ЕС, в Казахстан да се ангажират с 
казахстанските органи, за да гарантират незабавно освобождаване на стотици 
политически затворници и задържани в Казахстан, премахване на ограниченията 
върху свободата, наложени на гражданското общество и опозиционните 
активисти, и изкореняване на изтезанията и малтретирането в затворите;



19. приветства предложението на ЗП/ВП за „помощ за мирно разрешаване на 
кризата“ в декларацията му от 8 януари 2022 г., но изразява съжаление относно 
липсата на дипломатическа инициатива; насърчава ЕСВД да инвестира в 
изграждането на капацитет и да използва съществуващия потенциал за 
посредничество, мирно разрешаване на кризи и други инструменти, като 
например совалкова дипломация, включително от ЗП/ВП или специалния 
представител на ЕС за Централна Азия;

20. призовава ЕСВД да насърчи разглеждането на положението в Казахстан на 
следващата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, с последващо приемане 
на резолюция относно положението в страната;

21. призовава органите на Казахстан да спазват международните стандарти относно 
правната рамка за провеждане на избори и да изпълнят препоръките на мисията за 
ограничено наблюдение на изборите на БДИПЧ относно конституционно 
гарантираните основни свободи, участието на гражданското общество, 
политическия плурализъм, безпристрастността на изборната администрация, 
активното и пасивното избирателно право, регистрацията на гласоподавателите, 
медиите и публикуването на изборните резултати;

22. призовава Казахстан да приложи спешни реформи, насочени към борба с 
корупцията и увеличаването на неравенствата; призовава институциите на ЕС да 
ускорят приемането на антикорупционно законодателство, с което да бъдат 
визирани корумпираните длъжностни лица и техните поддръжници в Казахстан 
въз основа на нарушения на правата на човека и изпиране на пари;

23. припомня наскоро одобрения глобален режим на ЕС за санкции в областта на 
правата на човека, който дава възможност на ЕС да насочва действията си срещу 
извършителите на тежки нарушения на правата на човека по целия свят и – в 
случая с Казахстан – ще даде възможност за действия срещу лица, образувания и 
органи, които участват или са замесени в широко разпространени и системни 
нарушения на правата на човека; призовава Съвета да наложи целенасочени 
санкции на високопоставени казахски длъжностни лица, отговорни за тежките 
нарушения, извършени по време на протестите през януари 2022 г.;

24. отбелязва съобщението на президента Токаев за социално-икономически и 
политически реформи и очаква правителството и органите да предприемат 
последващи действия във връзка с тяхното прилагане с цел подобряване на 
жизнения стандарт на гражданите и справяне с тяхното недоволство, и призовава 
президента да предостави допълнителни разяснения относно политическите 
реформи и структурата на новия фонд „За хората на Казахстан“ във възможно 
най-кратък срок; насърчава правителството на Казахстан да се стреми към 
сътрудничество с ЕС, ОССЕ и Съвета на Европа в този процес на реформи и 
изисква от ЕСВД да има готовност да предостави съответна подкрепа в този 
процес;

25. призовава съседните на Казахстан държави да се въздържат от всякаква намеса, 
която би могла да окаже отрицателно въздействие върху вътрешните работи на 
Казахстан;

26. призовава европейските институции и агенции, включително ЕСВД и 



Европейската банка за възстановяване и развитие, както и Световната банка, да 
спрат програмите за финансиране в Казахстан, докато правителството не положи 
значителни и осезаеми усилия за подобряване на резултатите си в областта на 
правата на човека, включително изпълнение на всички препоръки на Европейския 
парламент, ООН и ОССЕ, по начин, който не засяга пряката подкрепа за 
независимото гражданско общество, активистите, защитниците на правата на 
човека и медиите;

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 
специалния представител на ЕС за Централна Азия, на правителствата и 
парламентите на държавите членки, както и на президента, правителството и 
парламента на Казахстан.


