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Muudatusettepanek  3 

Marie-Christine Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Pakistan ja eelkõige Lahore’is toimunud rünnak 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus M a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 M a. arvestades, et nn Panama 

dokumendilekkega on ilmsiks tulnud, et 

maksupettusega on seotud umbes 200 

pakistanlast, nende hulgas mõned 

peaminister Nawaz Sharifi lähisugulased, 

aga ka mõned opositsiooni liikmed; 

arvestades, et kuigi EL ja selle 

liikmesriigid ei ole kaugeltki puudusteta, 

pärsib Pakistani haldust ja arengut nõrk 

maksukogumise tase, mis on kogu 

maailma ulatuses üks madalamaid; 

Or. en 
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Marie-Christine Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Pakistan ja eelkõige Lahore’is toimunud rünnak 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 16 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

16. kutsub komisjoni, komisjoni 

asepresidenti ja liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrget esindajat 

Federica Mogherinit, Euroopa 

välisteenistust ja nõukogu üles tegema 

Pakistani valitsusega täielikku koostööd 

võitluses terrorismiohu vastu ning 

tugevamini toetama Pakistani valitsuse ja 

rahva jätkuvaid pingutusi terrorismi 

likvideerimiseks; palub komisjoni 

asepresidendil ja liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgel esindajal 

Federica Mogherinil Euroopa Parlamenti 

regulaarselt teavitada nende kahepoolsete 

ponnistuste tulemustest; 

16. kutsub komisjoni, komisjoni 

asepresidenti ja liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrget esindajat 

Federica Mogherinit, Euroopa 

välisteenistust ja nõukogu üles tegema 

Pakistani valitsusega täielikku koostööd 

võitluses terrorismiohu vastu ning 

tugevamini toetama Pakistani valitsuse ja 

rahva jätkuvaid pingutusi terrorismi 

likvideerimiseks; palub komisjoni 

asepresidendil ja liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgel esindajal 

Federica Mogherinil Euroopa Parlamenti 

regulaarselt teavitada nende kahepoolsete 

ponnistuste tulemustest; palub komisjonil 

tõstatada Pakistani valitsuse ees 

küsimuse, kas olukord riigis ei tekita 

tõsiseid kahtlusi säästvat arengut ja head 

valitsemistava stimuleeriva erikorra 

(GSP+) suhtes; 

Or. en 

 


