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Τροπολογία  3 

Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

Πακιζηάν, και ειδικόηεπα η επίθεζη ζηη Λασώπη 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  ΙΓα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη από ηηο 

δηαξξνέο ησλ επνλνκαδόκελσλ 

«εγγξάθσλ ηνπ Παλακά» απνθαιύπηεηαη 

όηη πεξίπνπ 200 Παθηζηαλνί εκπιέθνληαη 

ζε θνξνινγηθέο απάηεο, ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλνληαη νξηζκέλνη ζηελνί 

ζπγγελείο ηνπ πξσζππνπξγνύ Nawaz 

Sharif θαη θάπνηα κέιε ηεο 

αληηπνιίηεπζεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, 

παξόιν πνπ ε ΕΕ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο 

πόξξσ απέρνπλ ηνπ λα είλαη άκεκπηα, 

εκπόδην ζηε δηνίθεζε θαη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ Παθηζηάλ απνηειεί έλα από ηα 

ρακειόηεξα παγθνζκίσο πνζνζηά 

είζπξαμεο θόξσλ·  
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Τροπολογία  4 

Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

Πακιζηάν, και ειδικόηεπα η επίθεζη ζηη Λασώπη 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 16 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

16. καλεί ηην  Επιηποπή, ηην 

Ανηιππόεδπο/Ύπαηη Εκππόζυπο Federica 

Mogherini, ηην Εςπυπαφκή Υπηπεζία 

Εξυηεπικήρ Δπάζηρ και ηο Σςμβούλιο να 

ζςνεπγαζηούν πλήπυρ με ηην πακιζηανική 

κςβέπνηζη για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ 

απειλήρ πος ζςνιζηά η ηπομοκπαηία και να 

βοηθήζοςν πεπαιηέπυ ηην κςβέπνηζη και 

ηον λαό ηος Πακιζηάν να ζςνεσίζοςν ηιρ 

πποζπάθειερ για ηην εξάλειτη ηηρ 

ηπομοκπαηίαρ· καλεί ηην 

Ανηιππόεδπο/Ύπαηη Εκππόζυπο Federica 

Mogherini να ενημεπώνει ηακηικά ηο 

Εςπυπαφκό Κοινοβούλιο ζσεηικά με ηην 

ππόοδο ζηιρ διμεπείρ αςηέρ πποζπάθειερ· 

16. καλεί ηην  Επιηποπή, ηην 

Ανηιππόεδπο/Ύπαηη Εκππόζυπο Federica 

Mogherini, ηην Εςπυπαφκή Υπηπεζία 

Εξυηεπικήρ Δπάζηρ και ηο Σςμβούλιο να 

ζςνεπγαζηούν πλήπυρ με ηην πακιζηανική 

κςβέπνηζη για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ 

απειλήρ πος ζςνιζηά η ηπομοκπαηία και να 

βοηθήζοςν πεπαιηέπυ ηην κςβέπνηζη και 

ηον λαό ηος Πακιζηάν να ζςνεσίζοςν ηιρ 

πποζπάθειερ για ηην εξάλειτη ηηρ 

ηπομοκπαηίαρ· καλεί ηην 

Ανηιππόεδπο/Ύπαηη Εκππόζυπο Federica 

Mogherini να ενημεπώνει ηακηικά ηο 

Εςπυπαφκό Κοινοβούλιο ζσεηικά με ηην 

ππόοδο ζηιρ διμεπείρ αςηέρ πποζπάθειερ· 

θαιεί ηελ Επηηξνπή λα εθθξάζεη ζηελ 

παθηζηαληθή θπβέξλεζε ηελ αλεζπρία 

ηεο σο πξνο ην θαηά πόζνλ ε θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηεί ζηε ρώξα δεκηνπξγεί 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ην 

εηδηθό θαζεζηώο θηλήηξσλ γηα ηελ 

αεηθόξν αλάπηπμε θαη ηε ρξεζηή 

δηαθπβέξλεζε (GSP+)· 



 

AM\1092205EL.doc PE579.890v01-00 } 

 PE579.891v01-00 } 

 PE579.892v01-00 } 

 PE579.895v01-00 } 

 PE579.898v01-00 } 

 PE579.900v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

Or. en 

 

 


