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Ændringsforslag  3 

Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Pakistan, navnlig angrebet i Lahore 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning M a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ma. der henviser til, at den såkaldte 

Panama Papers-lækage har afsløret, at 

ca. 200 pakistanere var involveret i 

skattesvig, herunder flere af 

premierminister Nawaz Sharifs nære 

slægtninge samt en række medlemmer af 

oppositionen; der henviser til, selv om EU 

og dets medlemsstater langt fra er 

uangribelige, at administrationen og 

udviklingen i Pakistan hæmmes af en af 

verdens laveste skatteopkrævningssatser; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Pakistan, navnlig angrebet i Lahore 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 16 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

16. opfordrer Kommissionen, 

næstformanden i Kommissionen/den 

højtstående repræsentant, Federica 

Mogherini, Tjenesten for EU's Optræden 

Udadtil og Rådet til fuldt ud at samarbejde 

med Pakistans regering for at tackle 

terrortruslen og i endnu højere grad bistå 

Pakistans regering og befolkning med at 

fortsætte deres bestræbelser på at udrydde 

terrorisme; opfordrer den højtstående 

repræsentant/næstformand, Federica 

Mogherini, til regelmæssigt at underrette 

Europa-Parlamentet om fremskridtene i 

disse bilaterale bestræbelser; 

16. opfordrer Kommissionen, 

næstformanden i Kommissionen/den 

højtstående repræsentant, Federica 

Mogherini, Tjenesten for EU's Optræden 

Udadtil og Rådet til fuldt ud at samarbejde 

med Pakistans regering for at tackle 

terrortruslen og i endnu højere grad bistå 

Pakistans regering og befolkning med at 

fortsætte deres bestræbelser på at udrydde 

terrorisme; opfordrer den højtstående 

repræsentant/næstformand, Federica 

Mogherini, til regelmæssigt at underrette 

Europa-Parlamentet om fremskridtene i 

disse bilaterale bestræbelser; opfordrer 

Kommissionen til at fremføre sine 

betænkeligheder over for den pakistanske 

regering med hensyn til, om situationen i 

landet sætter alvorlige spørgsmålstegn ved 

GSP+; 

Or. en 

 

 


