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Alteração  1 

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

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

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução comum 

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

Paquistão, nomeadamente a situação dos defensores dos direitos humanos e a pena de morte 

Proposta de resolução comum 

Considerando H-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  H-A. Considerando que o caso de 

Aasiya Noreen, mais conhecida sob o 

nome de Asia Bibi, continua a ser uma 

questão que suscita grande preocupação 

no que se refere aos direitos humanos no 

Paquistão; que Asia Bibi, uma cristã 

paquistanesa, foi considerada culpada de 

blasfémia por um tribunal paquistanês e 

condenada à morte por enforcamento em 

2010; que, se a sentença for executada, 

Asia Bibi será a primeira mulher a ser 

legalmente executada no Paquistão por 

blasfémia; que várias petições 

internacionais apelaram à sua libertação 

por ser perseguida em razão da sua 

religião; que Shahbaz Bhatti, ministro da 

minoria cristã, e Salmaan Taseer, político 

muçulmano, foram assassinados por 

milícias por a terem defendido e por se 

terem pronunciado contra as «leis 

relativas à blasfémia»; que, apesar da 

suspensão temporária da pena de morte, 

Asia Bibi continua presa e a sua família 

continua em paradeiro desconhecido; 

Or. en 
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Alteração  2 

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

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

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução comum 

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

Paquistão, nomeadamente a situação dos defensores dos direitos humanos e a pena de morte 

Proposta de resolução comum 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  8-A. Exorta o Governo do Paquistão a 

tomar uma decisão, da forma mais 

positiva e rápida possível, sobre o 

processo em curso contra Asia Bibi; 

recomenda que sejam tomadas medidas 

para garantir a segurança de Asia Bibi e 

da sua família, tendo em conta o 

tratamento anteriormente infligido às 

vítimas de acusação de blasfémia por 

parte de milícias e de intervenientes não 

judiciais; 

Or. en 

 

 


