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Poprawka  3 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Pakistan, w szczególności atak w Lahaur 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw M a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ma. mając na uwadze, że w wyniku 

ujawnienia tzw. Panama Papers okazało 

się, że około 200 Pakistańczyków jest 

zamieszanych w oszustwa podatkowe, w 

tym bliscy krewni premiera Nawaza 

Sharifa, a także niektórzy członkowie 

opozycji; mając na uwadze, że choć UE i 

jej państwa członkowskie nie są 

nieskazitelne, administracja i rozwój 

Pakistanu hamowane są przez jeden z 

najniższych współczynników ściągalności 

podatków na świecie; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Pakistan, w szczególności atak w Lahaur 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

16. wzywa Komisję, wiceprzewodniczącą 

Komisji / wysoką przedstawiciel Federikę 

Mogherini, Europejską Służbę Działań 

Zewnętrznych i Radę do pełnej współpracy 

z rządem Pakistanu na rzecz zwalczania 

zagrożeń, jakie niesie ze sobą terroryzm, 

oraz do dalszego wspierania rządu i narodu 

pakistańskiego w ich ciągłych wysiłkach 

na rzecz wyeliminowania tego zjawiska; 

domaga się, by wiceprzewodnicząca 

Komisji / wysoka przedstawiciel Federica 

Mogherini regularnie informowała 

Parlament o postępach w tych wzajemnych 

wysiłkach; 

16. wzywa Komisję, wiceprzewodniczącą 

Komisji / wysoką przedstawiciel Federikę 

Mogherini, Europejską Służbę Działań 

Zewnętrznych i Radę do pełnej współpracy 

z rządem Pakistanu na rzecz zwalczania 

zagrożeń, jakie niesie ze sobą terroryzm, 

oraz do dalszego wspierania rządu i narodu 

pakistańskiego w ich ciągłych wysiłkach 

na rzecz wyeliminowania tego zjawiska; 

domaga się, by wiceprzewodnicząca 

Komisji / wysoka przedstawiciel Federica 

Mogherini regularnie informowała 

Parlament o postępach w tych wzajemnych 

wysiłkach; wzywa Komisję, by 

poinformowała rząd Pakistanu o swych 

obawach, czy sytuacja w tym kraju nie 

nasuwa poważnych wątpliwości, jeśli 

chodzi o GSP+; 

Or. en 

 

 


