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Pozměňovací návrh  1 

Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav 

Škripek, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Pákistán, zejména situace ochránců lidských práv a trest smrti 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění H a(nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha. vzhledem k tomu, že případ Aasiye 

Norínové, která je známa spíše jako Asia 

Bíbíová, má v oblasti lidských práv 

v Pákistánu stále mimořádný význam; 

vzhledem k tomu, že Bíbíová – 

pákistánská křesťanka – byla v roce 2010 

pákistánským soudem uznána vinnou 

z rouhačství a odsouzena k trestu smrti 

oběšením; vzhledem k tomu, že pokud by 

byl trest vykonán, stala by se Bíbíová 

první ženou, která kdy byla v Pákistánu 

právoplatně popravena za rouhačství; 

vzhledem k tomu, že o její propuštění 

žádala celá řada mezinárodních petic 

na základě toho, že byla perzekvována 

za své náboženské přesvědčení; vzhledem 

k tomu, že členové občanské domobrany 

zavraždili křesťanského ministra 

pro menšiny Šahbáze Bhattího 

a muslimského politika Salmána Tásíra, 

kteří ji obhajovali a vyslovili se proti 

„zákonům proti rouhačství“; vzhledem 

k tomu, že Bíbíová je stále ve vězení a její 

rodina se skrývá nehledě na dočasné 

pozastavení výkonu trestu smrti; 
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Pozměňovací návrh  2 

Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav 

Škripek, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Pákistán, zejména situace ochránců lidských práv a trest smrti 

Společný návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. naléhavě vyzývá pákistánskou 

vládu, aby co nejrychleji a nejpozitivněji 

vyřešila dosud probíhající případ Asie 

Bíbíové; doporučuje, aby byly vzhledem 

ke způsobu, jakým v minulosti zacházeli 

s oběťmi údajného rouhačství členové 

občanské domobrany a mimosoudní 

aktéři, přijaty kroky, které by zajistily 

bezpečnost Asie Bíbíové a její rodiny; 

Or. en 

 

 


