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Písemné prohlášení podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu o podpoře náboženské 
svobody v Pákistánu a odsouzení neoprávněného zadržování paní Asie Bibiové1

1. Podpora demokracie a dodržování lidských práv jsou základními zásadami zakotvenými 
ve Smlouvách EU a Evropská unie opakovaně vyjádřila své odhodlání prosazovat 
svobodu náboženského vyznání a vyzývá členské státy, aby zabezpečily tuto svobodu 
v rámci Evropské unie i mimo ní.

2. Zákony o rouhání jsou jasným příkladem náboženské nesnášenlivosti.

3. Roste znepokojení nad sílícím pronásledováním náboženských společenství v Pákistánu, 
a to zejména křesťanských menšin, a jakoukoli diskriminaci a násilí je v tomto ohledu 
třeba důrazně odsoudit.

4. Nedávný protest islamistických skupin, jež vyzývají pákistánskou vládu, aby dala popravit 
křesťanku Asiu Bibiovou, která je od roku 2010 neoprávněně zadržována za rouhání, by 
měl být odsouzen.

5. Vysoká představitelka Unie je vyzývána k tomu, aby podnikla veškeré nezbytné politické 
a diplomatické kroky za účelem zabezpečení propuštění paní Asie Bibiové.

6. Vysoká představitelka Unie je rovněž vyzývána, aby zvážila vložení závazné doložky 
o respektování svobody náboženského vyznání do dohod se třetími zeměmi a aby aktivně 
odmítala přísné zákony o rouhání.

7. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Komisi a vysoké představitelce Unie.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


