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Skriftlig erklæring, jf. forretningsordenens artikel 136, om fremme af religiøs frihed i 
Pakistan og fordømmelse af den uberettigede tilbageholdelse af Asia Bibi1

1. Fremme af demokrati og respekt for menneskerettighederne er grundlæggende principper, 
som er forankret i de europæiske traktater, og EU har gentagne gange givet udtryk for sit 
engagement i religionsfriheden ved at opfordre medlemsstaterne til at garantere denne 
frihed i og uden for Den Europæiske Union. 

2. Blasfemilove er et klart eksempel på religiøs intolerance.

3. Der er voksende bekymring over den tiltagende forfølgelse af religiøse, særlig kristne, 
mindretal i Pakistan, og enhver forskelsbehandling og vold i denne henseende bør 
fordømmes kraftigt. 

4. De seneste protester fra islamistiske grupper, der har opfordret den pakistanske regering til 
at henrette Asia Bibi, en kristen kvinde, der uberettiget har været tilbageholdt for blasfemi 
siden 2010, bør fordømmes.

5. Unionens højtstående repræsentant opfordres til at tage alle nødvendige politiske og 
diplomatiske skridt til at sikre løsladelsen af Asia Bibi. 

6. Unionens højtstående repræsentant opfordres desuden til at overveje at indføje en 
bindende klausul om respekt for religionsfrihed i aftaler med tredjelande og til aktivt at 
modsætte sig strenge blasfemilove.

7. Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Kommissionen og 
Unionens højtstående repræsentant.

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af 
Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og 
Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.


