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Az eljárási szabályzat 136. cikke alapján benyújtott írásbeli nyilatkozat a
vallásszabadság előmozdításáról Pakisztánban és Asia Bibi indokolatlan fogva
tartásának elítéléséről1

1. A demokrácia előmozdítása és az emberi jogok tiszteletben tartása az európai
szerződésekben foglalt alapvető elvek, és az Európai Unió több alkalommal is kifejezte a
vallásszabadság melletti elkötelezettségét, és felhívta a tagállamokat, hogy biztosítsák e
szabadságjogot az Európai Unión belül és kívül egyaránt.
2. Az istenkáromlásra vonatkozó törvények a vallási intolerancia jó példái.
3. Egyre nagyobb aggodalom tapasztalható a vallási közösségek és különösen a keresztény
kisebbségek fokozódó üldöztetése miatt Pakisztánban, és bármilyen ilyen jellegű
hátrányos megkülönböztetést és erőszakot határozottan el kell ítélni.
4. Nyilvánosan el kell ítélni, hogy a közelmúltban iszlamista csoportok arra szólították fel a
pakisztáni kormányt, hogy végezze ki Asia Bibi keresztény asszonyt, akit 2010 óta
istenkáromlás alaptalan vádjával tartanak fogva.
5. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét arra kérjük, hogy tegyen meg
minden politikai és diplomáciai lépést Asia Bibi szabadon bocsátása érdekében.
6. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét arra is kérjük, hogy fontolja meg a
vallásszabadság tiszteletben tartásáról szóló kötelező erejű záradék beillesztését a
harmadik országokkal kötött megállapodásokba, és hogy aktívan ellenezze az
istenkáromlást büntető szigorú törvényeket.
7. Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Bizottságnak, illetve az
Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 136. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot,
amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd
továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára.
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