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Amendement  3 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Pakistan, met name de aanslag in Lahore 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  M bis. overwegende dat uit de zgn. 

Panama Papers is gebleken dat er zo'n 

200 Pakistanen, waaronder diverse naaste 

familieleden van premier Nawaz Sharif en 

ook diverse leden van de oppositie, 

betrokken waren bij belastingfraude; dat 

de EU en haar lidstaten weliswaar ook 

verre van onberispelijk zijn, maar dat het 

bestuur en de ontwikkeling van Pakistan 

belemmerd worden door een van de 

laagste belastinginningspercentages ter 

wereld; 

Or. en 
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Amendement  4 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Pakistan, met name de aanslag in Lahore 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

16. verzoekt de Commissie, de 

vicevoorzitter / hoge vertegenwoordiger 

Federica Mogherini, de Europese Dienst 

voor extern optreden en de Raad zich 

samen met de regering van Pakistan 

volledig in te zetten om de dreiging van het 

terrorisme aan te pakken en om de regering 

en de bevolking van Pakistan verder bij te 

staan in hun inspanningen om terrorisme 

uit te bannen; verzoekt vicevoorzitter / 

hoge vertegenwoordiger Federica 

Mogherini het Parlement geregeld te 

informeren over de vooruitgang bij deze 

bilaterale inspanningen; 

16. verzoekt de Commissie, de 

vicevoorzitter / hoge vertegenwoordiger 

Federica Mogherini, de Europese Dienst 

voor extern optreden en de Raad zich 

samen met de regering van Pakistan 

volledig in te zetten om de dreiging van het 

terrorisme aan te pakken en om de regering 

en de bevolking van Pakistan verder bij te 

staan in hun inspanningen om terrorisme 

uit te bannen; verzoekt vicevoorzitter / 

hoge vertegenwoordiger Federica 

Mogherini het Parlement geregeld te 

informeren over de vooruitgang bij deze 

bilaterale inspanningen; verzoekt de 

Commissie bij de Pakistaanse regering 

haar bezorgdheid te uiten over het feit dat 

de situatie in het land serieuze vragen 

oproept met betrekking tot de naleving 

van SAP+; 

Or. en 

 

 


