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Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej 
do Komisji (Wiceprzewodniczącej / Wysokiej Przedstawiciel)
art. 117 Regulaminu
Sonia Alfano (ALDE) , Leonidas Donskis (ALDE) , Liisa Jaakonsaari (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Andrzej Grzyb (PPE) , Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE) ,
Piotr Borys (PPE) , Paul Murphy (GUE/NGL) , Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Norica Nicolai (ALDE) oraz Marek Henryk Migalski (ECR)

 Przedmiot: VP/HR – Nieustanne represje wobec opozycji politycznej i mediów w Kazachstanie

Poinformowano nas, że dnia 23 stycznia Vladimir Kozlov, lider kazaskiej partii opozycyjnej „Ałga!”, która jest obecnie rejestrowana w Kazachstanie, został aresztowany
przez funkcjonariuszy Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu w trakcie powrotu ze spotkania z posłami do PE w siedzibie Parlamentu Europejskiego
i ze spotkania z urzędnikami w siedzibie Komisji, podczas których dyskutowano o tragedii w mieście Żanaozen oraz o wyborach parlamentarnych w Kazachstanie.
Przeszukano również dom Kozlova. Tego samego dnia aresztowano też sześciu innych opozycjonistów. Byli to: Mikhail Sizlov, Zhanbolat Mamay, Gulzhan Lepesova,
Askar Tokmurzin, Serik Sapargali i Vadim Kuramshin. Przeszukano również ich domy. Piętnastu innych ludzi zamknięto w siedzibie partii „Ałga!”. Z kolei redaktor
naczelny gazety „Vzglyad”, Igor Vinyavsky, na mocy Kodeksu karnego Kazachstanu otrzymał zarzut podżegania „do obalenia lub zmiany porządku konstytucyjnego bądź
naruszenia integralności terytorialnej Republiki Kazachstanu z użyciem siły”. Dnia 26 stycznia Vladimir Kozlov, Igor Vinyavsky i Serik Sapargali zostali skazani na dwa
lata więzienia.

1. Czy Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel może udzielić informacji o działaniach podjętych w celu przedyskutowania tej sprawy z jej kazaskimi
odpowiednikami?

2. Międzynarodowi obserwatorzy wyborów i Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oświadczyli, że wybory parlamentarne w Kazachstanie nie
spełniały podstawowych standardów demokratycznych. Jakie działania podejmuje w związku z tym Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel w celu monitorowania
sytuacji opozycji politycznej w Kazachstanie?

3. Czy Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel planuje interweniować w związku z wydarzeniami w Kazachstanie i wyrazić stanowczy sprzeciw UE wobec
naruszania praw podstawowych obywateli, takich jak wolność słowa i wypowiedzi, wolność pokojowego zgromadzania się i wolność stowarzyszania się?

4. Czy Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel może dokładnie opisać stan prac nad nową umową w sprawie rozszerzonego partnerstwa i współpracy pomiędzy
Kazachstanem a Komisją Europejską rozpoczętych siedem miesięcy temu podczas dwunastej sesji Komisji współpracy Unia Europejska-Kazachstan?

5. Czy w obecnej sytuacji Unia Europejska nadal popiera szybkie przystąpienie Kazachstanu do WTO?

Oryginalny język pytania: EN  

Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2012 Informacja prawna
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