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Pozměňovací návrh  3 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Pákistán, zejména útok v Láhauru 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění M a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ma. vzhledem k tomu, že tzv. Panamské 

dokumenty odhalily, že do daňových 

podvodů je zapleteno přibližně 

200 Pákistánců, včetně několika blízkých 

příbuzných ministerského předsedy 

Naváze Šarífa a několika členů opozice; 

vzhledem k tomu, že ačkoli EU a její 

členské státy zdaleka nejsou bezúhonné, 

správě a rozvoji Pákistánu brání jedna 

z nejnižších měr výběru daní na světě; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Pákistán, zejména útok v Láhauru 

Společný návrh usnesení 

Bod 16 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá Komisi, místopředsedkyni 

Komise, vysokou představitelku Federiku 

Mogheriniovou, Evropskou službu 

pro vnější činnost a Radu, aby plně 

spolupracovaly s pákistánskou vládou 

v boji proti hrozbě terorismu a aby byly 

pákistánské vládě a pákistánskému lidu 

plně nápomocny v jejich dalších snahách 

o vymýcení terorismu; vyzývá 

místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku Federiku Mogheriniovou, 

aby Parlament pravidelně informovala 

o pokroku, jehož bylo v rámci těchto 

dvoustranných snah dosaženo; 

16. vyzývá Komisi, místopředsedkyni 

Komise, vysokou představitelku Federiku 

Mogheriniovou, Evropskou službu 

pro vnější činnost a Radu, aby plně 

spolupracovaly s pákistánskou vládou 

v boji proti hrozbě terorismu a aby byly 

pákistánské vládě a pákistánskému lidu 

plně nápomocny v jejich dalších snahách 

o vymýcení terorismu; vyzývá 

místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku Federiku Mogheriniovou, 

aby Parlament pravidelně informovala 

o pokroku, jehož bylo v rámci těchto 

dvoustranných snah dosaženo; vyzývá 

Komisi, aby pákistánské vládě dala najevo 

své znepokojení ohledně toho, zda situace 

v zemi není s ohledem na režim GSP+ 

zdrojem závažných obav; 

Or. en 

 

 


