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Poprawka  1 

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

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

w imieniu grupy ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Pakistan, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka i stosowanie kary śmierci 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw H (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ha. mając na uwadze, że sprawa Aasiyi 

Noreen, znanej jako Asia Bibi, nadal 

stanowi kwestię budzącą ogromny 

niepokój w kontekście sytuacji praw 

człowieka w Pakistanie; mając na uwadze, 

że w 2010 r. Bibi, pakistańska 

chrześcijanka, została przez sąd 

pakistański uznana winną bluźnierstwa i 

skazana na śmierć przez powieszenie; 

mając na uwadze, że jeżeli wyrok ten 

zostanie wykonany, Bibi będzie pierwszą 

kobietą, na której dokonano egzekucji w 

majestacie prawa w Pakistanie za 

bluźnierstwo; mając na uwadze, że 

wystosowano wiele petycji 

międzynarodowych apelujących o 

uwolnienie Bibi z uwagi na to, że była 

prześladowana ze względów religijnych; 

mając na uwadze, że minister ds. 

mniejszości, chrześcijanin Shahbaz Bhatti 

oraz muzułmański polityk Salmaan 

Taseer zostali zamordowani przez 

członków samozwańczej straży 

obywatelskiej za wystąpienie w obronie 

Bibi oraz przeciwko przepisom 

dotyczącym bluźnierstwa; mając na 
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uwadze, że pomimo tymczasowego 

zawieszenia wykonania wyroku śmierci na 

Bibi pozostaje ona w więzieniu po dziś 

dzień, a jej rodzina pozostaje w ukryciu; 

Or. en 
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Poprawka  2 

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

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

w imieniu grupy ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Pakistan, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka i stosowanie kary śmierci 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  8a. wzywa rząd Pakistanu do jak 

najszybszego znalezienia jak najbardziej 

pozytywnego rozwiązania dla toczącej się 

sprawy Asi Bibi; zaleca podjęcie działań w 

celu zapewnienia Bibi i jej rodzinie 

bezpieczeństwa, mając na względzie 

doświadczenia z przeszłości, jeżeli chodzi 

o traktowanie osób oskarżanych o 

bluźnierstwo przez członków 

samozwańczej straży obywatelskiej i 

podmioty pozasądowe; 

Or. en 

 

 


