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Pozmeňujúci návrh  3 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Pakistan, najmä útok v Láhaure 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie M a (nové) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ma. keďže z úniku informácií známeho 

ako Panama Papers vyplynulo, že do 

daňových podvodov bolo zapletených 

približne 200 Pakistancov vrátane 

niekoľkých blízkych príbuzných premiéra 

Nawáza Šarífa, ako aj niekoľkých 

príslušníkov opozície;  keďže hoci EÚ a 

jej členské štáty majú ďaleko od 

bezchybnosti, prekážkou riadenia a 

rozvoja v Pakistane je jedna z celosvetovo 

najnižších mier výberu daní; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Pakistan, najmä útok v Láhaure 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. vyzýva Komisiu, 

podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku 

Federicu Mogheriniovú, Európsku službu 

pre vonkajšiu činnosť a Radu, aby v plnej 

miere spolupracovali s pakistanskou 

vládou v boji proti hrozbe terorizmu a aby 

ďalej podporovali vládu a ľud Pakistanu v 

ich pokračujúcom úsilí o vykorenenie 

terorizmu; vyzýva 

podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku 

Federicu Mogheriniovú, aby pravidelne 

informovala Parlament o pokroku 

dosiahnutom v rámci tohto dvojstranného 

úsilia; 

16. vyzýva Komisiu, 

podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku 

Federicu Mogheriniovú, Európsku službu 

pre vonkajšiu činnosť a Radu, aby v plnej 

miere spolupracovali s pakistanskou 

vládou v boji proti hrozbe terorizmu a aby 

ďalej podporovali vládu a ľud Pakistanu v 

ich pokračujúcom úsilí o vykorenenie 

terorizmu; vyzýva 

podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku 

Federicu Mogheriniovú, aby pravidelne 

informovala Parlament o pokroku 

dosiahnutom v rámci tohto dvojstranného 

úsilia; vyzýva Komisiu, aby pakistanskú 

vládu upozornila na svoje obavy, pokiaľ 

ide o to, či situácia v krajine vyvoláva 

vážne otázky v súvislosti so systémom 

VSP+; 

Or. en 

 

 


