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Pakeitimas 3 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Pakistanas, ypač išpuolis Lahore 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

M a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ma. kadangi vadinamieji Panamos 

dokumentai atskleidė, kad maždaug 200 

Pakistano gyventojų susiję su mokestiniu 

sukčiavimu, tarp šių asmenų yra ir artimų 

ministro pirmininko Nawazo Sharifo 

giminių, taip pat opozicijos narių; 

kadangi, nors ES ir jos valstybės narės 

taip pat nėra nepriekaištingos, Pakistano 

administracijai ir vystymuisi trukdo tai, 

kad mokesčių surinkimas jame yra vienas 

iš prasčiausių pasaulyje; 

Or. en 
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Pakeitimas 4 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

dėl Pakistano, ypač išpuolio Lahore 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. ragina Komisiją, Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją 

įgaliotinę Federicą Mogherini, Europos 

išorės veiksmų tarnybą ir Komisiją 

visapusiškai bendradarbiauti siekiant 

kovoti su terorizmo keliama grėsme ir 

toliau padėti Pakistano vyriausybei ir jo 

žmonėms tęsti darbus siekiant išnaikinti 

terorizmą; ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją 

įgaliotinę Federicą Mogherini reguliariai 

informuoti Parlamentą apie abiejų šalių 

dedamų pastangų pažangą; 

16. ragina Komisiją, Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją 

įgaliotinę Federicą Mogherini, Europos 

išorės veiksmų tarnybą ir Komisiją 

visapusiškai bendradarbiauti siekiant 

kovoti su terorizmo keliama grėsme ir 

toliau padėti Pakistano vyriausybei ir jo 

žmonėms tęsti darbus siekiant išnaikinti 

terorizmą; ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją 

įgaliotinę Federicą Mogherini reguliariai 

informuoti Parlamentą apie abiejų šalių 

dedamų pastangų pažangą; ragina 

Komisiją pareikšti savo susirūpinimą 

Pakistano vyriausybei dėl to, ar padėtis 

šalyje nekelia rimto susirūpinimo dėl 

BLS+; 

Or. en 

 

 


