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Alteração  3 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

Paquistão, em particular o atentado em Lahore 

Proposta de resolução comum 

Considerando M-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  M-A. Considerando que, de acordo com 

as revelações dos chamados papéis do 

Panamá, cerca de 200 paquistaneses 

estarão implicados em operações de 

fraude fiscal, incluindo alguns familiares 

próximos do Primeiro-Ministro Nawaz 

Sharif, bem como alguns membros da 

oposição; que, embora a conduta da UE e 

dos seus Estados-Membros nada seja, de 

modo algum, irrepreensível, a 

administração e a evolução no Paquistão 

são obstruídas por uma das taxas mais 

baixas de receita fiscal no mundo; 

Or. en 
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Alteração  4 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

Paquistão, em particular o atentado em Lahore 

Proposta de resolução comum 

N.º 16 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

16. Convida a Comissão, a 

Vice-Presidente/Alta Representante 

Federica Mogherini, o Serviço Europeu 

para a Ação Externa e o Conselho a 

empenharem-se plenamente com o governo 

do Paquistão no sentido de dar resposta à 

ameaça que o terrorismo representa e de 

reforçar a assistência prestada ao governo e 

ao povo do Paquistão, para que estes 

continuem a envidar esforços com vista a 

erradicar o terrorismo; exorta a 

Vice-Presidente/Alta Representante 

Federica Mogherini a manter o Parlamento 

regularmente informado dos progressos 

alcançados no contexto destes esforços 

bilaterais; 

16. Convida a Comissão, a 

Vice-Presidente/Alta Representante 

Federica Mogherini, o Serviço Europeu 

para a Ação Externa e o Conselho a 

empenharem-se plenamente com o governo 

do Paquistão no sentido de dar resposta à 

ameaça que o terrorismo representa e de 

reforçar a assistência prestada ao governo e 

ao povo do Paquistão, para que estes 

continuem a envidar esforços com vista a 

erradicar o terrorismo; exorta a 

Vice-Presidente/Alta Representante 

Federica Mogherini a manter o Parlamento 

regularmente informado dos progressos 

alcançados no contexto destes esforços 

bilaterais; solicita à Comissão que 

transmita a sua preocupação ao governo 

do Paquistão em relação à questão de 

saber se a situação do país coloca 

questões importantes em termos de SPG+; 

Or. en 
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