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Ändringsförslag  3 

Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Pakistan, särskilt attacken i Lahore 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl Ma (nytt) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ma. De läckta så kallade 

Panamadokumenten har avslöjat att runt 

200 pakistanier varit inblandade i 

skattebedrägerier, bland annat vissa nära 

släktingar till premiärminister Nawaz 

Sharif och några medlemmar av 

oppositionen. EU och dess medlemsstater 

är långt ifrån oklanderliga i detta 

sammanhang, men administrationen och 

utvecklingen i Pakistan hämmas av en av 

de lägsta skatteuppbörderna i världen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 

Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Pakistan, särskilt attacken i Lahore 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen, vice ordföranden/den höga 

representanten, Federica Mogherini, 

Europeiska utrikestjänsten och rådet att 

helhjärtat gå in med Pakistans regering i 

kampen mot det hot som terrorismen 

innebär och att ytterligare bistå landets 

regering och folk i deras fortsatta insatser 

för att utrota terrorismen. Parlamentet 

uppmanar vice ordföranden/den höga 

representanten, Federica Mogherini, att 

regelbundet informera parlamentet om de 

framsteg som görs i dessa bilaterala 

insatser. 

16. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen, vice ordföranden/den höga 

representanten, Federica Mogherini, 

Europeiska utrikestjänsten och rådet att 

helhjärtat gå in med Pakistans regering i 

kampen mot det hot som terrorismen 

innebär och att ytterligare bistå landets 

regering och folk i deras fortsatta insatser 

för att utrota terrorismen. Parlamentet 

uppmanar vice ordföranden/den höga 

representanten, Federica Mogherini, att 

regelbundet informera parlamentet om de 

framsteg som görs i dessa bilaterala 

insatser. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att med den pakistanska 

regeringen ta upp sina farhågor om 

huruvida situationen i landet väcker 

allvarliga frågor med avseende på GSP+. 

Or. en 

 

 


