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Amendamentul  1 

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

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

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul H (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ha. întrucât cazul Aasiyei Noreen, mai 

bine cunoscută sub numele Asia Bibi, 

rămâne o importantă sursă de preocupare 

în materie de drepturile omului în 

Pakistan; întrucât Bibi, o pakistaneză 

creștină, a fost condamnată pentru 

blasfemie de un tribunal pakistanez și 

condamnată la moarte prin spânzurare în 

2010; întrucât, în cazul în care se dă curs 

sentinței, Bibi ar fi prima femeie care este 

executată în mod legal în Pakistan pentru 

blasfemie; întrucât diverse petiții 

internaționale au solicitat eliberarea 

acesteia, pe motiv că este persecutată 

pentru religia sa; întrucât ministrul 

minorității creștine Shahbaz Bhatti și 

politicianul musulman Salmaan Taseer 

au fost uciși de justițiari pentru că au 

pledat în favoarea ei și au protestat contra 

„legilor blasfemiei”; întrucât, în ciuda 

suspendării temporare a condamnării la 

moarte a lui Bibi, aceasta rămâne închisă 

în prezent, iar familia sa se ascunde; 

Or. en 



 

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

 PE605.534v01-00 } 

 PE605.535v01-00 } 

 PE605.536v01-00 } 

 PE605.542v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 

14.6.2017  B8-0419/2017 }  

 B8-0421/2017 }  

 B8-0422/2017 }  

 B8-0423/2017 }  

 B8-0429/2017 } RC1/Am. 2 

Amendamentul  2 

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

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

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  8a. îndeamnă guvernul pakistanez să 

soluționeze, cât mai constructiv și mai 

rapid posibil, cazul actual al Asiei Bibi; 

recomandă adoptarea unor măsuri pentru 

a asigura siguranța dnei Bibi și a familiei 

acesteia, având în vedere modul în care 

au fost tratate dintotdeauna victimele 

acuzate de blasfemie de către justițiari și 

actori nejudiciari; 

Or. en 

 

 


