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Ändringsförslag  1 

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

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

för ECR-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl Ha (nytt) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ha. Fallet med Aasiya Noreen, mer 

känd som Asia Bibi, fortsätter att vara en 

fråga av stor betydelse för 

människorättssituationen i Pakistan. Bibi, 

en kristen pakistansk kvinna, dömdes 

2010 för hädelse av en pakistansk domstol 

och till döden genom hängning. Om 

dödsstraffet verkställs skulle Bibi bli den 

första kvinna som lagligen avrättades för 

hädelse i Pakistan. Flera internationella 

framställningar har krävt att hon ska 

friges eftersom hon förföljts för sin 

religion. Ministern för den kristna 

minoriteten, Shahbaz Bhatti, och den 

muslimska politikern, Salmaan Taseer, 

mördades av medborgargardet för att ha 

försvarat henne och uttalat sig mot 

”hädelselagar”. Trots det tillfälliga 

upphävandet av Bibis dödsstraff sitter hon 

fortfarande i dag fängslad och hennes 

familj håller sig gömd. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 

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

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

för ECR-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  8a. Europaparlamentet uppmanar 

med kraft Pakistans regering att hitta en 

positiv och snabb lösning på det pågående 

fallet Asia Bibi. Parlamentet 

rekommenderar att åtgärder vidtas för att 

säkerställa Bibis och hennes familjs 

säkerhet mot bakgrund av hur offer för 

anklagelser om hädelse tidigare har 

behandlats av medborgargarden och 

aktörer utanför domstol. 

Or. en 

 

 


