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Τροπολογία  1 

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

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

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

σχετικά με το Πακιστάν και ιδίως την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και τη θανατική ποινή 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Η α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

περίπτωση της Aasiya Νορίν, ευρύτερα 

γνωστής ως Asia Bibi, εξακολουθεί να 

προκαλεί εξαιρετική ανησυχία όσον 

αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 

Πακιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Bibi, πακιστανή και χριστιανή, 

καταδικάστηκε για βλασφημία από 

πακιστανικό δικαστήριο και σε θάνατο με 

απαγχονισμό το 2010· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι εάν εκτελεστεί η ποινή, η Bibi 

θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα 

εκτελεστεί νόμιμα στο Πακιστάν για 

βλασφημία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

έχουν συγκεντρωθεί πολλές διεθνείς 

εκκλήσεις για την απελευθέρωσή της με 

το αιτιολογικό ότι διώχθηκε για τη 

θρησκεία της· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

υπουργός χριστιανικής μειονότητας 

Shahbaz Bhatti και ο μουσουλμάνος 

πολιτικός Salmaan Taseer 

δολοφονήθηκαν από πολιτοφύλακες 

επειδή την υποστήριξαν και μίλησαν 

ενάντια στους νόμους περί βλασφημίας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
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προσωρινή αναστολή της θανατικής 

ποινής, η Bibi παραμένει φυλακισμένη 

μέχρι σήμερα και η οικογένειά της 

κρύβεται· 

Or. en 
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Τροπολογία  2 

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

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

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

σχετικά με το Πακιστάν και ιδίως την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και τη θανατική ποινή 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  8 α. καλεί επειγόντως την κυβέρνηση 

του Πακιστάν να επιλύσει, με θετικό και 

ταχύ τρόπο, την εν εξελίξει υπόθεση της 

Asia Bibi· συνιστά να ληφθούν μέτρα για 

τη διασφάλιση της ασφάλειας της κ. Bibi 

και της οικογένειάς της έχοντας υπόψη 

την έως τώρα συμπεριφορά προς τα 

θύματα ισχυρισμών περί βλασφημίας από 

τους πολιτοφύλακες και εξωδικαστικούς 

παράγοντες· 

Or. en 

 

 


