
 

 

 
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-007406/2014 
do Komisji (Wiceprzewodniczącej / Wysokiej Przedstawiciel) 
art. 130 Regulaminu 
Jan Marian Olbrycht (PPE), Jacek Saryusz-Wolski (PPE) oraz Jarosław Leszek Wałęsa (PPE) 

Przedmiot: VP/HR - Postępowanie ekstradycyjne przeciwko kazachskiemu opozycjoniście i 
dysydentowi politycznemu Muchtarowi Abliazowi 

Od sierpnia 2013 r. we Francji toczy się postępowanie ekstradycyjne przeciwko Muchtarowi 
Abliazowi, od 2001 r. kazachskiemu opozycjoniście i dysydentowi, a także głównemu rywalowi 
politycznemu prezydenta Nursułtana Nazarbajewa. Wnioski ekstradycyjne złożone przez przychylne 
władzom Kazachstanu organy śledcze Ukrainy i Rosji mają charakter typowo polityczny. 

W związku z wykryciem nieprawidłowości w prowadzonym postępowaniu przez prokuraturę w 
prowincji Aix-en-Provence polegającymi na jej nietransparentnych kontaktach ze stronami ukraińską, 
rosyjską i kazachską, a także niejasnościami wokół zasadności udziału organów śledczych Ukrainy i 
Rosji w sprawie, postępowanie zostało przekazane do rozpatrzenia do sądu w Lyonie. 

W związku z powyższymi, nowymi informacjami w sprawie, kieruję do Wysokiej Przedstawiciel ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa następujące pytania: 

1. Czy Pani Wiceprzewodnicząca jest świadoma ostatnich, niepokojących wydarzeń w sprawie 
Muchtara Abliazowa? 

2. Jakie kroki zamierza podjąć Pani i ESDZ w powyższej sprawie, tak aby nie dopuścić do 
ekstradycji Muchtara Abliazowa do Kazachstanu, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo jego 
prześladowań i tortur? 

3. Jak w kontekście powyższej sprawy i kilku innych podobnych przypadkach, ocenia Pani 
zasadność podpisania przez UE i Kazachstan wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy 
(PCA)? 
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Wiceprzewodnicząca/wysoka przedstawiciel jest poinformowana o sprawie M. Abliazowa, która 
podlega umowom dwustronnym o ekstradycję między państwem członkowskim a państwami trzecimi, 
a nie prawu UE. Komisja nie jest uprawniona do interweniowania w tej sprawie.  
 
Unia Europejska nadal ściśle monitoruje sytuację w zakresie praw człowieka w Kazachstanie, a 
formalne i nieformalne możliwości są wykorzystywane w celu zachęcania Kazachstanu do 
poszanowania jego międzynarodowych zobowiązań. UE będzie nadal poruszać kwestie dotyczące 
praw człowieka, w tym indywidualnych przypadków, w ramach dialogu politycznego prowadzonego z 
Kazachstanem. Kwestie dotyczące praw człowieka poruszane są konsekwentnie i na wszystkich 
szczeblach, zwłaszcza w ramach corocznego dialogu na temat praw człowieka. 
 
W październiku 2014 r. Unia Europejska i Republika Kazachstanu zakończyły negocjacje w sprawie 
udoskonalonej umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem. Nowa umowa 
obejmuje szereg kluczowych artykułów odnoszących się do praw człowieka, praworządności i 
demokracji, a po podpisaniu i wejściu w życie będzie stanowić ramy i możliwości usprawnienia 
współpracy między UE a Kazachstanem w dziedzinie praw człowieka. 
 


