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Schriftelijke verklaring, ingediend overeenkomstig artikel 136 van het Reglement, over 
bevordering van godsdienstvrijheid in Pakistan, en houdende veroordeling van de 
ongerechtvaardigde detentie van mevrouw Asia Bibi1

1. De bevordering van democratie en de eerbiediging van mensenrechten zijn 
grondbeginselen die in de Europese Verdragen zijn vastgelegd, en de Europese Unie heeft 
herhaaldelijk haar steun voor godsdienstvrijheid tot uitdrukking gebracht door de lidstaten 
op te roepen deze vrijheid in de Europese Unie en daarbuiten te waarborgen.

2. Godslasteringswetten zijn een goed voorbeeld van religieuze onverdraagzaamheid.

3. Er is meer en meer bezorgdheid over de toenemende vervolging van religieuze 
gemeenschappen, in het bijzonder christelijke minderheden, in Pakistan, en elke vorm van 
discriminatie en geweld in dit verband moet krachtig worden veroordeeld.

4. Het recente protest van islamistische groeperingen, die bij de Pakistaanse regering hebben 
aangedrongen op de executie van mevrouw Asia Bibi, een christelijke vrouw die sinds 
2010 ongerechtvaardigd wegens godslastering in detentie zit, moet worden veroordeeld.

5. De Hoge Vertegenwoordiger van de Unie wordt gevraagd alle noodzakelijke politieke en 
diplomatieke stappen te ondernemen om de vrijlating van mevrouw Asia Bibi te 
bewerkstelligen.

6. De Hoge Vertegenwoordiger van de Unie wordt ook gevraagd erover na te denken om in 
overeenkomsten met derde landen een bindende clausule betreffende de eerbiediging van 
godsdienstvrijheid op te nemen en zich actief tegen godslasteringswetten te verzetten.

7. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de 
Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


