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Amendement  1 

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

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

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Pakistan, met name over de situatie van mensenrechtenactivisten en de doodstraf 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  H bis. overwegende dat het geval van 

Aasiya Noreen, beter bekend als Asia 

Bibi, een kwestie van groot belang voor de 

mensenrechtensituatie in Pakistan blijft; 

overwegende dat Bibi, een Pakistaanse 

christelijke vrouw, door een Pakistaanse 

rechtbank van blasfemie werd 

beschuldigd en in 2010 veroordeeld werd 

tot dood door ophanging; overwegende 

dat als dit vonnis zou worden uitgevoerd, 

Bibi de eerste vrouw in Pakistan zou zijn 

die legaal zou worden geëxecuteerd 

wegens blasfemie; overwegende dat er in 

verschillende internationale petities is 

aangedrongen op haar vrijlating, op 

grond van het feit dat zij om haar religie 

is vervolgd; overwegende dat de 

christelijke minister van minderheden 

Shahbaz Bhatti en de moslimpoliticus 

Salmaan Taseer door burgerwachten zijn 

vermoord omdat zij zich inzetten voor Bibi 

en de "blasfemiewetten" veroordeelden; 

overwegende dat Bibi, hoewel de 

uitvoering van het doodvonnis tegen haar  

tijdelijk is opgeschort, tot op heden 

gevangen gehouden wordt en dat haar 



 

AM\1128260NL.docx PE605.532v01-00 } 

 PE605.534v01-00 } 

 PE605.535v01-00 } 

 PE605.536v01-00 } 

 PE605.542v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

familie zich nog steeds schuilhoudt; 

Or. en 



 

AM\1128260NL.docx PE605.532v01-00 } 

 PE605.534v01-00 } 

 PE605.535v01-00 } 

 PE605.536v01-00 } 

 PE605.542v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

14.6.2017  B8-0419/2017 }  

 B8-0421/2017 }  

 B8-0422/2017 }  

 B8-0423/2017 }  

 B8-0429/2017 } RC1/Am. 2 

Amendement  2 

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

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

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Pakistan, met name over de situatie van mensenrechtenactivisten en de doodstraf 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  8 bis. dringt er bij de regering van 

Pakistan op aan de lopende zaak van Asia 

Bibi zo positief en snel mogelijk op te 

lossen; beveelt aan maatregelen te treffen 

om de veiligheid van Asia Bibi en haar 

familie te waarborgen, gezien de 

behandeling van slachtoffers van 

beschuldigingen van blasfemie in het 

verleden door burgerwachten en 

buitengerechtelijke actoren; 

Or. en 

 

 


