
1154688.HU PE 541.093 

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával: O-000058/2018 

a Bizottság számára 
az eljárási szabályzat 130b. cikke 

Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, 

Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars 

Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš 

Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija 

Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter 

Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław 

Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar 

Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin 

Tárgy: Nagyobb interpelláció - A nők alapvető emberi jogainak megsértése Pakisztánban 

2018. április 10-én a 25 éves keresztény lányt, Aszmá Jákubot, Rizván Gudzsár – egy 30 éves 
muzulmán férfi – leöntötte savval és felgyújtotta, miután a nő nem volt hajlandó áttérni az iszlámra, és 
feleségül menni hozzá. A nő a kórházban belehalt súlyos sérüléseibe. 

Aszmá Jákub esete csupán egyetlen példa arra, hogy milyen módon bánnak Pakisztánban a 
keresztény lányokkal. A GSP+ (fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó uniós 
különleges ösztönző előírás) keretében a Pakisztánnal1 kapcsolatban elvégzett uniós értékelés 
alapján a többnyire kiskorú lányok ellen irányuló emberrablások, szexuális erőszakos cselekmények 
és az erőszakos térítések száma éves szinten mintegy 1000 esetre tehető. A keresztény nők ellen 
irányuló erőszak a szándékos emberöléstől a szexuális erőszakon, a családon belüli erőszakon, a 
savval való leöntésen át egészen az emberrablásig és a zaklatásig terjed. Szindh tartományban – ahol 
az esetek túlnyomó többsége előfordul – a tartományi közgyűlés a kisebbségvédelmi törvény 
elfogadásával fontos lépést tett a probléma megoldása felé. Konzervatív vallási csoportok tiltakozásai 
miatt azonban a törvény még nem lépett hatályba. 

Hogyan biztosítja a Bizottság, hogy az erőszak valamennyi formája megszűnjön, továbbá a –
 különösen a keresztény és a kisebbségekhez tartozó – nők alapvető emberi jogait tiszteletben 
tartsák? 

Figyelembe veszi-e a Bizottság ezeket a tényeket, és újból megvizsgálja-e Pakisztánnak a GSP+ 
keretein belüli helyzetét? 

                                                      
1  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156544.pdf 


