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Изменение  3 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Пакистан, по-специално нападението в Лахор 

Предложение за обща резолюция 

Съображение М a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Ма. като има предвид, че изтичането 

на информация във връзка с т.нар. 

„Панамски документи“ разкри, че 

около 200 пакистанци участват в 

данъчни измами, включително някои 

близки роднини на министър-

председателя Наваз Шариф, както и 

някои членове на опозицията; като 

има предвид, че макар ЕС и неговите 

държави членки далеч да не са 

безупречни, администрацията и 

развитието в Пакистан са 

препятствани от едно от най-

ниските равнища на данъчна 

събираемост по света; 

Or. en 
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Изменение  4 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Пакистан, по-специално нападението в Лахор 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

16. призовава Комисията, заместник-

председателя/върховeн представител 

Федерика Могерини, Европейската 

служба за външна дейност и Съвета да 

изразят пълна ангажираност към 

правителството на Пакистан за справяне 

със заплахата от тероризма и да окажат 

по-нататъшна подкрепа на 

правителството и народа на Пакистан с 

цел те да продължат да полагат усилия 

за изкореняването на тероризма; 

призовава заместник-

председателя/върховен представител 

Федерика Могерини редовно да 

информира Парламента относно 

напредъка, постигнат в тези двустранни 

усилия; 

16. призовава Комисията, заместник-

председателя/върховeн представител 

Федерика Могерини, Европейската 

служба за външна дейност и Съвета да 

изразят пълна ангажираност към 

правителството на Пакистан за справяне 

със заплахата от тероризма и да окажат 

по-нататъшна подкрепа на 

правителството и народа на Пакистан с 

цел те да продължат да полагат усилия 

за изкореняването на тероризма; 

призовава заместник-

председателя/върховен представител 

Федерика Могерини редовно да 

информира Парламента относно 

напредъка, постигнат в тези двустранни 

усилия; призовава Комисията да 

изрази своята загриженост пред 

правителството на Пакистан 

относно това дали положението в 

страната поставя сериозни въпроси 

във връзка с ОСП+;   

Or. en 
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