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Pozmeňujúci návrh  1 

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

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

v mene skupiny ECR 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o Pakistane, najmä o situácii obhajcov ľudských práv a o treste smrti 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie H (nové) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ha. keďže prípad Aasiye Noreenovej, 

známej skôr ako Asia Bibi, aj naďalej 

vyvoláva vážne obavy v súvislosti s 

ľudskými právami v Pakistane; keďže 

pakistanská kresťanka Bibi bola v roku 

2010 pakistanským súdom usvedčená a 

odsúdená za rúhanie na smrť obesením;  

keďže ak by sa rozsudok vykonal, Bibi by 

sa stala prvou pakistanskou ženou 

zákonne odsúdenou za rúhanie;   

 keďže rôzne medzinárodné petície vyzvali 

na jej prepustenie z dôvodu, že bola 

prenasledovaná za svoje náboženské 

vyznanie;   keďže minister pre kresťanské 

menšiny Šahbaz Bhatti a moslimský 

politik Salmán Tasír boli zavraždení 

členmi občianskej domobrany za jej 

obhajobu a za svoje vystúpenia proti 

„zákonom o rúhaní“;   keďže napriek 

dočasnému odloženiu výkonu trestu smrti 

je Bibi naďalej dodnes väznená a jej 

rodina sa ukrýva; 

Or. en 



 

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

 PE605.534v01-00 } 

 PE605.535v01-00 } 

 PE605.536v01-00 } 

 PE605.542v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

14.6.2017  B8-0419/2017 }  

 B8-0421/2017 }  

 B8-0422/2017 }  

 B8-0423/2017 }  

 B8-0429/2017 } RC1/Am. 2 

Pozmeňujúci návrh  2 

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

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

v mene skupiny ECR 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o Pakistane, najmä o situácii obhajcov ľudských práv a o treste smrti 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8a. naliehavo vyzýva pakistanskú 

vládu, aby čo najpozitívnejšie a 

najrýchlejšie vyriešila prebiehajúci prípad 

Asie Bibiovej; odporúča, aby sa vzhľadom 

na spôsob, akým v minulosti členovia 

občianskej domobrany a mimosúdni 

aktéri zaobchádzali s osobami obvinenými 

údajným rúhaním, prijali kroky na 

zaručenie bezpečnosti pani Bibi a jej 

rodiny; 

Or. en 

 

 


