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Ændringsforslag  1 

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

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

for ECR-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Pakistan, navnlig situationen med hensyn til menneskerettighedsforkæmpere og dødsstraf 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning H (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ha. der henviser til, at sagen om 

Aasiya Noreen, bedre kendt som Asia 

Bibi, fortsat er et anliggende af stor 

betydning for bekymringerne angående 

menneskerettighedsspørgsmål i Pakistan; 

der henviser til, at Bibi, en pakistansk 

kristen kvinde, i 2010 af en pakistansk 

domstol blev kendt skyldig i blasfemi og 

dømt til døden ved hængning; der 

henviser til, at Bibi, hvis dommen 

eksekveres, vil være den første kvinde i 

Pakistan, der i medfør af loven henrettes 

for blasfemi; der henviser til, at der i en 

række internationale appeller er anmodet 

om, at hun løslades, under henvisning til 

at hun blev forfulgt på grund af sin 

religion; der henviser til, at den kristne 

minister for mindretalsanliggender, 

Shahbaz Bhatti, og den muslimske 

politiker, Salmaan Taseer, blev myrdet af 

selvtægtsudøvere for at have talt hendes 

sag og offentligt kritiseret 

"blasfemilovene"; der henviser til, at Bibi 

trods den midlertidige suspension af 

hendes dødsstraf stadig sidder fængslet 

den dag i dag, og at hendes familie stadig 
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Or. en 
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Ændringsforslag  2 

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

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

for ECR-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Pakistan, navnlig situationen med hensyn til menneskerettighedsforkæmpere og dødsstraf 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  8a. opfordrer indtrængende den 

pakistanske regering til på en positiv 

måde og så hurtigt som muligt at finde en 

løsning på den endnu uløste sag om Asia 

Bibi; henstiller, at der tages skridt til at 

garantere Asia Bibis og hendes families 

sikkerhed i lyset af den behandling, som 

ofrene for beskyldninger om blasfemi 

tidligere er blevet udsat for af 

selvtægtsudøvere og udenretslige aktører; 

Or. en 

 

 


