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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w
sprawie propagowania wolności religii w Pakistanie oraz potępienia nieuzasadnionego
pozbawienia wolności Asii Bibi1

1. Wspieranie demokracji i poszanowanie praw człowieka stanowią fundamentalne zasady
zapisane w traktatach europejskich, a Unia Europejska wielokrotnie podkreślała swoje
zobowiązanie na rzecz wolności religii, apelując do państw członkowskich o
zagwarantowanie tej swobody w Unii Europejskiej i poza jej granicami;
2. przepisy zakazujące bluźnierstwa są wyraźnym przykładem nietolerancji religijnej;
3. narastają obawy związane z nasilaniem się prześladowań wspólnot religijnych w
Pakistanie, zwłaszcza mniejszości chrześcijańskich, a wszelką dyskryminację i przemoc w
tym względnie należy zdecydowanie potępiać;
4. należy także potępić niedawne protesty ugrupowań islamistycznych wzywających rząd
Pakistanu do egzekucji Asii Bibi, chrześcijanki niesłusznie więzionej za bluźnierstwo od
2010 r.;
5. wzywa się Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa do podjęcia wszelkich niezbędnych działań politycznych i
dyplomatycznych, aby doprowadzić do uwolnienia Asii Bibi;
6. wzywa się także Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa do rozważenia zawarcia wiążącej klauzuli dotyczącej poszanowania
wolności religii w umowach z państwami trzecimi, a także do aktywnego sprzeciwiania
się surowym przepisom zakazującym bluźnierstwa;
7. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Komisji oraz
Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i
przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.
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