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Europos Parlamento rezoliucija dėl įstatymų dėl šventvagystės Pakistane, visų pirma 
Shaguftos Kausar ir Shafqato Emmanuelio atvejo
(2021/2647(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Pakistano, visų pirma į 2010 m. 
gegužės 20 d. rezoliuciją dėl religijos laisvės Pakistane1, 2013 m. spalio 10 d. 
rezoliuciją dėl naujausių smurto prieš krikščionis ir jų persekiojimo atvejų, ypač 
Maluloje (Sirija) ir Pešavare (Pakistanas), ir pastoriaus Saeedo Abedini (Iranas) atvejo2, 
2014 m. balandžio 17 d. rezoliuciją „Pakistanas: pastarojo meto persekiojimo atvejai“3, 
2014 m. lapkričio 27 d. rezoliuciją „Pakistanas: įstatymai dėl šventvagystės“4 ir 2017 m. 
birželio 15 d. rezoliuciją dėl Pakistano, ypač žmogaus teisių gynėjų padėties ir mirties 
bausmės5,

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

– atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, ypač jo 6, 18 ir 
19 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos 
panaikinimo,

– atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro atstovo spaudai Ruperto 
Colville‘io pastabas, visų pirma jo 2020 m. rugsėjo 8 d. trumposios spaudos 
konferencijos pastabas dėl Pakistano,

– atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai 
pareiškimus dėl Pakistano,

– atsižvelgdamas į 2019 m. ES ir Pakistano strateginį bendradarbiavimo planą, kuriame 
nustatytas suderintas abišalio bendradarbiavimo siekiant tokių prioritetų, kaip 
demokratija, teisinė valstybė, geras valdymas ir žmogaus teisės, pagrindas,

– atsižvelgdamas į JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos dėl 
religijos ar tikėjimo panaikinimo,

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 10 d. Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą ataskaitą „2018–2019 m. ataskaita dėl 
bendrosios lengvatų sistemos“ (JOIN(2020)0003) ir ypač į atitinkamą Pakistano 
įvertinimą, susijusį su ES specialia darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąja 

1 OL C 161 E, 2011 5 31, p. 147.
2 OL C 181, 2016 5 19, p. 82.
3 OL C 443, 2017 12 22, p. 75
4 OL C 289, 2016 8 9, p. 40.
5 OL C 331, 2018 9 18, p. 109.
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priemone (BLS+) (SWD(2020)0022),

– atsižvelgdamas į 2013 m. ES religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo ir apsaugos 
gaires,

– atsižvelgdamas į 2013 m. ES gaires dėl mirties bausmės,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi šiuo metu taikomi prieštaringi Pakistano įstatymai dėl šventvagystės, pagal 
kuriuos už šventvagiškas kalbas, nukreiptas prieš pranašą Mahometą, baudžiama 
mirtimi arba įkalinimu iki gyvos galvos, galioja nuo 1986 m.;

B. kadangi, nors remiantis Pakistano įstatymais dėl šventvagystės iki šiol nebuvo įvykdyta 
nė viena oficiali egzekucija, jais skatinamas šventvagyste apkaltintų asmenų 
persekiojimas, smurtas prieš juos ir jų žudymas; kadangi šventvagyste apkaltinti 
asmenys priversti bijoti dėl savo gyvybės nepriklausomai nuo to, kaip baigiasi teismo 
procesas; kadangi niekam ne paslaptis, kad Pakistano įstatymais dėl šventvagystės 
neretai piktnaudžiaujama klastojant kaltinimus, kurie tarnauja kaltintojo asmeniniams 
interesams;

C. kadangi Pakistano įstatymai dėl šventvagystės kelia pavojų laisvai religinių mažumų 
saviraiškai arba atvirai religinei praktikai; kadangi, užuot užtikrinus religinių 
bendruomenių apsaugą, šiais įstatymais sėjama baimė Pakistano visuomenėje; kadangi 
bet kokie mėginimai reformuoti šiuos įstatymus ar jų taikymą nuslopinami grasinimais 
ir nužudymais; kadangi mėginimai diskutuoti šiais klausimais internetinėje ar 
tradicinėje žiniasklaidoje dažnai pasitinkami grasinimais ir bauginimais – taip pat ir iš 
valdžios pusės;

D. kadangi šiuo metu kalinamos kelios dešimtys šventvagyste apkaltintų asmenų, įskaitant 
musulmonus, induistus, krikščionis ir kitus; kadangi ne vieno apkaltinto asmens gyvybę 
pasiglemžė minios smurtas; kadangi Pakistano teismų sistema patiria didžiulį spaudimą; 
kadangi teismo procesai dažnai užsitęsia daugybę metų ir skaudžiai žaloja nekaltus 
Pakistano piliečius ir jų šeimas bei bendruomenes;

E. kadangi per pastaruosius metus Pakistane išaugęs kaltinimų šventvagyste internetinėje ir 
neinternetinėje aplinkoje mastas kelia susirūpinimą; kadangi daugeliu atveju šių 
kaltinimų taikiniais tampa žmogaus teisių gynėjai, žurnalistai, menininkai ir labiausiai 
marginalizuoti visuomenės nariai; kadangi Pakistane įstatymai dėl šventvagystės vis 
dažniau naudojami asmeninėms ar politinėms sąskaitoms suvesti, pažeidžiant teises į 
religijos ar tikėjimo, taip pat nuomonės ir saviraiškos laisvę;

F. kadangi teismo procesai Pakistane, kurių metu nagrinėjamos šventvagystės bylos, turi 
daugybę trūkumų; kadangi norint nuteisti asmenį vadovaujamasi žemais įrodymų 
standartais, o teisminės institucijos dažnai pritaria įtarimams jų kritiškai neįvertinusios; 
kadangi kaltinamieji neretai iš anksto laikomi kaltais: tai jie turi įrodyti savo nekaltumą, 
o ne atvirkščiai;
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G. kadangi minties, sąžinės ir religijos laisvė taikoma ne tik tam tikrą religiją 
išpažįstantiems asmenims, bet ir ateistams, agnostikams bei netikintiesiems;

H. kadangi Pakistanas yra pasirašęs atitinkamus žmogaus teisių susitarimus, įskaitant 
Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą bei JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį 
žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, į kuriuos įtrauktos nuostatos dėl 
teisės į gyvybę, teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, lygybę prieš įstatymą ir 
nediskriminavimą;

I. kadangi teismo procesų atidėliojimas – bendras veiksnys ne vienu atveju, kai asmenys 
apkaltinami šventvagyste: dažnai įtariama, kad teisėjai naudoja šią taktiką nenorėdami 
skelbti kaltinamuosius išteisinančių nuosprendžių; kadangi Pakistano baudžiamojo 
teisingumo sistemos darbuotojams, įskaitant advokatus, policininkus, prokurorus ir 
teisėjus, neretai užkertamas kelias dirbti savo darbą veiksmingai, nešališkai ir be 
baimės; kadangi liudytojams ir aukų šeimoms yra tekę slapstytis baiminantis keršto;

J. kadangi 2020 m. padėtis Pakistane toliau blogėjo, nes, valdžiai sistemingai taikant 
įstatymus dėl šventvagystės ir neapsaugant religinių mažumų nuo nevalstybinių 
subjektų smurto, smarkiai padaugėjo tikslinio žudymo, šventvagysčių, priverstinio 
atvertimo ir neapykantos retorikos prieš religines mažumas, įskaitant achmadijos 
musulmonus, musulmonus šiitus, induistus, krikščionis ir sikhus, atvejų; kadangi 
2020 m. neišvengiamos grėsmės, su kuriomis susidūrė religinėms – ypač induizmą ir 
krikščionybę išpažįstančioms – mažumoms priklausančios moterys ir vaikai, ir toliau 
apėmė pagrobimus, priverstinį atvertimą į islamą, žaginimą bei priverstines santuokas;

K. kadangi 2021 m. kovo 2 d. buvo minimos 10-osios Pakistano mažumų reikalų ministro 
Shahbazo Bhatti nužudymo metinės: prieš nužudymą ministrui buvo grasinama už viešą 
įstatymų dėl šventvagystės kritiką;

L. kadangi 2014 m. mirties bausme buvo nuteista šventvagyste apkaltinta pakistaniečių 
pora Shagufta Kausar ir Shafqat Emmanuel; kadangi šie kaltinimai buvo pagrįsti 
įtarimais, kad iš Shaguftos Kausar vardu registruoto telefono numerio buvo išsiųstos 
pranašą Mahometą įžeidžiančios žinutės, adresuotos asmeniui, apkaltinusiam porą 
šventvagyste;

M. kadangi įrodymai, kuriais remiantis buvo nuteista pora, laikytini labai abejotinais; 
kadangi tai, jog jie neraštingi, paneigia prielaidą, kad jie būtų galėję išsiųsti žinutes; 
kadangi telefonas, esą naudotas žinutėms išsiųsti, nebuvo paimtas tyrimui atlikti; 
kadangi, kaip tariama, prieš pat pateikiant kaltinimus pora buvo susipykusi su juos 
apkaltinusiu asmeniu; kadangi esama priežasčių tikėti, kad pora buvo kankinama;

N. kadangi laukiant, kol teismas išnagrinės jų apeliaciją dėl paskelbto mirties 
nuosprendžio, jie buvo laikomi kalėjime; kadangi jų apeliacija turėjo būti nagrinėjama 
2020 m. balandžio mėn., praėjus šešeriems metams po nuosprendžio paskelbimo, tačiau 
nagrinėjimas buvo ne sykį – paskutinį kartą 2021 m. vasario 15 d. – atidėtas;

O. kadangi nuo tada, kai pora buvo nuteista, ji buvo atskirta nuo savo keturių vaikų;
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P. kadangi po 2004 m. įvykusios avarijos Shafqat Emmanuel kenčia dėl stuburo traumos, 
tačiau deramos medikų pagalbos negauna; kadangi Shagufta Kausar yra izoliuota 
moterų kalėjime ir dėl savo padėties yra susirgusi depresija;

Q. kadangi Lahoro aukštasis teismas yra ne kartą atidėjęs bylos nagrinėjimą ir kadangi 
poros advokatas Saiful Malook deda didžiules pastangas siekdamas užtikrinti, kad 
Shaguftos Kausar ir Shafqato Emmanuelio byla pagaliau būtų išnagrinėta teisme ir kad 
teismas galiausiai užtikrintų jų teisę į teisingą bei pagrįstą bylos nagrinėjimą;

R. kadangi, Pakistano Socialinio teisingumo centro duomenimis, nuo 1978 m. iki 2021 m. 
vasario mėn. vadovaujantis įstatymais dėl šventvagystės buvo apkaltinti mažiausiai 
1 855 asmenys, o daugiausia asmenų apkaltinta 2020 m.;

S. kadangi 2017 m. balandžio mėn. įniršusi minia susidorojo su musulmonu studentu 
Mashalu Khanu pasirodžius įtarimams dėl šventvagiško turinio paskelbimo internete, 
nors nebuvo rasta jokių šio paskelbimo įrodymų; kadangi Junaid Hafeez, Multane 
veikiančio Bahauddino Zakariya‘os universiteto dėstytojas, 2013 m. kovo mėn. buvo 
suimtas už esą šventvagiškas pastabas, penkerius savo teismo proceso metus buvo 
kalinamas vienutėje, pripažintas kaltu už šventvagystę, o 2019 m. gruodžio mėn. 
Pakistano teismai jam paskelbė mirties nuosprendį; kadangi JT žmogaus teisių ekspertai 
pasmerkė šį nuosprendį, pavadinę jį „teisingumo farsu“, pažeidžiančiu tarptautinės 
teisės nuostatas;

T. kadangi internetinėje ir neinternetinėje aplinkoje daugėja išpuolių prieš žurnalistus ir 
pilietinės visuomenės organizacijas, ypač prieš moteris ir labiausiai marginalizuotas 
visuomenės grupes, įskaitant religinių mažumų narius, labiau skurstančius žmones ir 
neįgaliuosius; kadangi tokie išpuoliai dažnai apima melagingus kaltinimus 
šventvagyste, kurių tąsa gali būti fiziniai išpuoliai, nužudymai, savavališki suėmimai ir 
sulaikymas;

U. kadangi Pakistanas nuo 2014 m. naudojosi prekybos lengvatomis pagal BLS+ 
programą; kadangi šio vienašalio prekybos susitarimo ekonominė nauda šaliai yra 
didelė; kadangi BLS+ statusas susijęs su prievole ratifikuoti ir įgyvendinti 27 
tarptautines konvencijas, įskaitant įsipareigojimus užtikrinti žmogaus teises ir religijos 
laisvę;

V. kadangi Komisija, 2020 m. vasario 10 d. atlikusi naujausią BLS+ vertinimą dėl 
Pakistano, pareiškė esanti susirūpinusi dėl įvairių žmogaus teisių paisymo padėties 
aspektų šalyje, ypač dėl pažangos siaurinant mirties bausmės taikymo sritį ir jos 
įgyvendinimo trūkumo;

W. kadangi Pakistane toliau taikomas įstatymas dėl šventvagystės lemia visuotinį religijos 
laisvės ir su religija ir įsitikinimais susijusios žodžio laisvės ribojimų plitimą; kadangi 
2019 m. kovo mėn. JT specialusis pranešėjas religijos ar tikėjimo laisvės klausimais 
Asia Bibi bylą nurodė kaip vieną iš kovos su šventvagystėmis ir apostaze teisės aktų 
atgimimo pavyzdžių ir teigė, kad viešosios tvarkos įstatymai taikomi siekiant apriboti 
nuomonės, kurią religinės bendruomenės laiko įžeidžiančia, reiškimą;
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X. kadangi nuo tada, kai Prancūzijos valdžios institucijos, gindamos žodžio laisvę, ėmėsi 
veiksmų reaguodamos į teroristinį išpuolį prieš Prancūzijos mokyklos mokytoją, 
padaugėjo radikalių pakistaniečių grupių vykdomų nuolatinių ir klaidinančių išpuolių 
prieš Prancūzijos valdžios institucijas ir pastarųjų Pakistano vyriausybės pareiškimų dėl 
šventvagystės, dėl to Prancūzijos valdžios institucijos 2021 m. balandžio 15 d. 
rekomendavo savo piliečiams laikinai išvykti iš Pakistano; kadangi balandžio 20 d. 
valdančiosios partijos narys pateikė rezoliuciją Pakistano Nacionalinėje Asamblėjoje, 
kuria reikalaujama pradėti diskusijas dėl Prancūzijos ambasadoriaus išsiuntimo iš šalies;

1. pareiškia esantis susirūpinęs dėl Shaguftos Kausar ir Shafqato Emmanuelio sveikatos ir 
gerovės ir primygtinai ragina Pakistano valdžios institucijas nedelsiant užtikrinti deramą 
medicininę priežiūrą; ragina Pakistano valdžios institucijas nedelsiant ir nekeliant 
sąlygų paleisti Shafqatą Emmanuelį ir Shaguftą Kausar ir panaikinti jiems skirtą mirties 
bausmę;

2. apgailestauja, kad Shaguftos Kausar ir Shafqato Emmanuelio apeliacinio skundo 
nagrinėjimas vis atidėliojamas; ragina Lahorės Aukštąjį Teismą kuo greičiau priimti 
sprendimą ir pateikti pagrįstą bet kokio tolesnio skundo nagrinėjimo atidėjimo 
paaiškinimą;

3. pažymi, kad Shafqat Emmanuel dėl savo sveikatos būklės sunkumo yra laikomas 
kalėjimo ligoninėje ir buvo du kartus gydytas už Feisalabado kalėjimo ribų; 
apgailestauja dėl to, kad pora buvo kalinama septynerius metus, izoliuota vienas nuo 
kito ir savo šeimų; todėl ragina Pakistano vyriausybę užtikrinti deramas ir žmogiškas 
sąlygas savo kalėjimuose;

4. yra susirūpinęs dėl nuolatinio piktnaudžiavimo įstatymais dėl šventvagystės 
Pakistane, – tai dar labiau pagilina esamus religinius skirtumus ir taip skatina religinės 
netolerancijos, smurto ir diskriminacijos atmosferą; pabrėžia, kad Pakistano įstatymai 
dėl šventvagystės yra nesuderinami su tarptautinėmis žmogaus teisių teisės aktais ir vis 
dažniau taikomi prieš pažeidžiamoms mažumų grupėms priklausančius asmenis šalyje, 
įskaitant šiitus, achmadijos musulmonus, induistus ir krikščionis; todėl ragina Pakistano 
vyriausybę peržiūrėti ir galutinai panaikinti šiuos įstatymus ir jų taikymą; ragina visose 
vadinamosiose šventvagystės bylose apsaugoti teisėjus, gynėjų tarybas ir gynybos 
liudytojus;

5. primygtinai ragina Pakistaną anuliuoti nacionalinio baudžiamojo kodekso 298-B sekciją 
ir C sekciją ir visoje šalyje paisyti teisių į minties laisvę, sąžinės, religijos ir žodžio 
laisvę ir jas užtikrinti, faktiškai uždraudžiant taikyti šventvagystės įstatymus; taip pat 
ragina Pakistano vyriausybę atlikti 1997 m. Kovos su terorizmu įstatymo pataisas, taip 
siekiant užtikrinti, jog kovos su terorizmu teismuose nebūtų nagrinėjamos šventvagystės 
bylos, ir sudaryti galimybes laidavimui tariamos šventvagystės bylose;

6. pabrėžia, kad religijos ar įsitikinimų laisvė, žodžio ir saviraiškos laisvė ir mažumų teisės 
yra žmogaus teisės, įtvirtintos Pakistano Konstitucijoje;

7. ragina Pakistano vyriausybę nedviprasmiškai pasmerkti smurto prieš religines mažumas 
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ir jų diskriminacijos kurstymą šalyje; ragina Pakistano vyriausybę nustatyti tiriamojo, 
persekiojamojo ir teisminio lygmens veiksmingas procedūrines ir institucines garantijas, 
taip siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui šventvagystės įstatymais, kol šie 
nepanaikinti; smerkia nuolatinę religinių mažumų, įskaitant krikščionis, achmadijos 
musulmonus, šiitus ir induistus, Pakistane diskriminaciją ir smurtą prieš jas; primena 
2014 m. minios išpuolį prieš achmadijos musulmonų bendruomenę Gudžranvaloje po 
kaltinimų šventvagyste prieš šios bendruomenės narį Aqibą Saleemą, kurį teismas 
išteisino, dėl šio išpuolio žuvo trys šiai bendruomenei priklausantys žmonės, įskaitant 
du vaikus; pažymi, kad buvo nustatytas reikalavimas, pagal kurį kaltinimų, prieš 
įregistruojant bylą, negali tirti žemesnio nei policijos vyresnysis inspektorius laipsnio 
policijos pareigūnas;

8. yra susirūpinęs dėl to, kad įstatymais dėl šventvagystės Pakistane dažnai 
piktnaudžiaujama siekiant pateikti klaidingus kaltinimus dėl įvairių paskatų, be kita ko, 
sprendžiant asmeninius ginčus ar siekiant ekonominės naudos; todėl ragina Pakistano 
vyriausybę deramai į tai atsižvelgti ir atitinkamai panaikinti įstatymus dėl 
šventvagystės; griežtai nepritaria Pakistano valstybės sekretoriaus parlamentiniais 
klausimais Ali Khano pareiškimui, kuriame raginama nukirsti galvą šventvagystę 
įvykdžiusiems asmenims;

9. primygtinai ragina visus ES ir Europos diplomatus padaryti viską, ką tik jie gali, kad 
apsaugotų Shaguftą Kausar ir Shafqatą Emmanuelį ir juos paremtų, be kita ko, 
lankydamiesi teismuose, prašydami leisti apsilankyti kalėjime ir nuolat ir ryžtingai 
kreipdamiesi į valdžios institucijas, dalyvaujančias šioje byloje;

10. ragina valstybes nares sudaryti palankesnes sąlygas skubiųjų vizų išdavimui ir pasiūlyti 
tarptautinę apsaugą Shaguftai Kausar, Shafqatui Emmanueliui, jų teisininkui Saifului 
Malookui ir kitiems asmenims, kurie kaltinami dėl to, kad taikiai naudojosi savo 
teisėmis, įskaitant žmogaus teisių gynėjus, jei visiems jiems prireiktų išvykti iš 
Pakistano;

11. yra itin susirūpinęs dėl vis dažnėjančių prieš žurnalistus, akademinio pasaulio atstovus 
ir pilietinės visuomenės organizacijas rengiamų internetinių išpuolių ir išpuolių realiame 
gyvenimą, ypač tuos, kurie rengiami prieš moteris ir mažumas; primygtinai ragina 
Pakistano vyriausybę nedelsiant imtis veiksmų ir užtikrinti žurnalistų, žmogaus teisių 
gynėjų ir religinių organizacijų saugumą ir skubiai atlikti faktinius tyrimus, siekiant 
apsaugoti teisinės valstybės principą ir kaltuosius patraukti atsakomybėn;

12. ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT), atsižvelgiant į dabartinius 
įvykius, nedelsiant peržiūrėti Pakistano tinkamumą naudotis BLS+ statusu ir nustatyti, 
ar pakanka priežasčių pradėti procedūrą, kuria laikinai sustabdomas naudojimasis šiuo 
statusu ir jo teikiamais privalumais, taip pat apie tai kuo skubiau informuoti Europos 
Parlamentą;

13. ragina EIVT ir Komisiją panaudoti visas turimas priemones, įskaitant nurodytas ES 
religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo ir apsaugos gairėse, siekiant padėti religinėms 
bendruomenėms, ir griežtai paraginti Pakistano vyriausybę labiau stengtis apsaugoti 
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religines mažumas;

14. primygtinai ragina EIVT ir valstybes nares toliau teikti paramą Pakistanui vykdant 
teisminę reformą ir stiprinant gebėjimus, taip siekiant užtikrinti, kad žemesnieji teismai 
galėtų skubiai surengti procesus sulaikytiesiems ir nutraukti šventvagystės bylas, 
kuriose nėra pakankamai patikimų įrodymų;

15. palankiai vertina Pakistane vykstančius religijų dialogus ir primygtinai ragina EIVT ir 
ES delegaciją toliau remti Pakistano nacionalinę tarpkonfesinės harmonijos taikos 
tarybą šiai organizuojant reguliarias iniciatyvas, kuriose dalyvauja religiniai lyderiai, 
įskaitant religinių mažumų lyderius, ir kurias remia religinės organizacijos, pilietinės 
visuomenės organizacijos, žmogaus teisių ir teisės specialistai ir akademinės 
bendruomenės atstovai; taip pat ragina ES delegaciją ir valstybių narių atstovybes toliau 
remti NVO Pakistane, kurios dalyvauja stebint žmogaus teises ir teikiant paramą nuo 
smurto religijos ir lyties pagrindu nukentėjusiems asmenims;

16. primygtinai ragina Pakistaną intensyviau bendradarbiauti su tarptautiniais žmogaus 
teisių subjektais, įskaitant JT Žmogaus teisių komisiją, taip siekiant įgyvendinti visas 
atitinkamas rekomendacijas ir pagerinti stebėjimą ir pranešimų apie pažangą siekiant 
tarptautinių standartų teikimą;

17. mano, kad smurtinės demonstracijos ir išpuoliai prieš Prancūziją yra nepriimtini; yra 
labai susirūpinęs dėl Pakistane vyraujančio nusistatymo prieš Prancūziją, dėl kurio 
Prancūzijos piliečiai ir bendrovės buvo priversti laikinai išvykti iš šalies;

18. palankiai vertina Pakistano Aukščiausiojo Teismo neseniai priimtą sprendimą uždrausti 
vykdyti mirties bausmę kaliniams, turintiems psichinės sveikatos sutrikimų; pakartoja, 
kad Europos Sąjunga visais atvejais ir be išimties griežtai smerkia mirties bausmę; 
ragina visame pasaulyje panaikinti mirties bausmę; ragina Pakistano valdžios 
institucijas visiems asmenims, kurie laukia mirties bausmės, skirtą mirties bausmę 
pakeisti kita bausme, taip siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma jų teisės į teisingą bylos 
nagrinėjimą, – ši teisė yra pripažinta tarptautiniu mastu ir užtikrinta Konstitucijoje;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininkės 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Pakistano vyriausybei ir 
parlamentui.


