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Amendamentul  3 

Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Pakistan, în special atacul din Lahore 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ma. întrucât scandalul „Panama Papers” 

a relevat că aproximativ 200 de 

pakistanezi erau implicați în fraude 

fiscale, inclusiv unele rude apropiate ale 

prim-ministrului Nawaz Sharif, precum și 

unii membri ai opoziției; întrucât, deși UE 

și statele sale membre sunt departe de a fi 

ireproșabile, atât administrația, cât și 

dezvoltarea Pakistanului sunt frânate de 

rata națională de colectare a impozitelor, 

una dintre cele mai scăzute din lume; 

Or. en 
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Amendamentul  4 

Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Pakistan, în special atacul din Lahore 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

16. solicită Comisiei, Vicepreședintei 

Comisiei/Înaltă Reprezentantă, Federica 

Mogherini, Serviciului European de 

Acțiune Externă și Consiliului să se 

angajeze pe deplin alături de Guvernul 

Pakistanului în vederea combaterii 

amenințării teroriste, precum și să asiste 

guvernul și poporul pakistanez pentru a-și 

continua eforturile de eradicare a 

terorismului; invită Vicepreședinta 

Comisiei/Înaltă Reprezentantă, Federica 

Mogherini, să informeze regulat 

Parlamentul cu privire la progresele 

realizate în aceste acțiuni bilaterale; 

16. solicită Comisiei, Vicepreședintei 

Comisiei/Înaltă Reprezentantă, Federica 

Mogherini, Serviciului European de 

Acțiune Externă și Consiliului să se 

angajeze pe deplin alături de Guvernul 

Pakistanului în vederea combaterii 

amenințării teroriste, precum și să asiste 

guvernul și poporul pakistanez pentru a-și 

continua eforturile de eradicare a 

terorismului; invită Vicepreședinta 

Comisiei/Înaltă Reprezentantă, Federica 

Mogherini, să informeze regulat 

Parlamentul cu privire la progresele 

realizate în aceste acțiuni bilaterale; 

solicită Comisiei să-și exprime în fața 

guvernului pakistanez preocupările legate 

de posibilitatea ca situația din această 

țară să pună probleme serioase în 

legătură cu SPG+; 

Or. en 

 

 


