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Pozměňovací návrh  1 

Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui, případ Francisky Ramirezové 

Společný návrh usnesení 

Bod -1 (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 -1. odsuzuje veškeré pokusy 

o destabilizaci Nikaraguy nebo 

zasahování do jejích vnitřních záležitostí 

ze strany cizích velmocí; poukazuje 

na nezadatelné právo národů 

na sebeurčení a na to, aby si vybraly svůj 

hospodářský a sociální politický systém; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui, případ Francisky Ramirezové 

Společný návrh usnesení 

Bod 8 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. poukazuje na to, že orgány EU 

a Organizace amerických států z důvodu 

nesrovnalostí důrazně kritizovaly volby, 

které se konaly v letech 2011 a 2016; 

konstatuje, že v současné době probíhá 

dialog s Organizací amerických států a že 

dne 28. února 2017 by mělo být podepsáno 

memorandum o porozumění, které by 

mohlo situaci zlepšit; 

8. poukazuje na to, že orgány EU 

a Organizace amerických států z důvodu 

nesrovnalostí důrazně kritizovaly volby, 

které se konaly v letech 2011 a 2016; 

vyjadřuje uznání otevřené a konstruktivní 

diskuzi o volebním procesu, která probíhá 

mezi nikaragujskou vládou a Organizací 

amerických států a které se zúčastnila 

celá řada stran; vítá, že vláda usmíření 

a národní jednoty se s generálním 

tajemníkem Organizace amerických států 

dohodla na vypracování plánu 

na upevnění demokratického systému 

země, který by obsahoval pevně stanovené 

závazky a lhůty; konstatuje, že v současné 

době probíhá dialog s Organizací 

amerických států a že dne 28. února 2017 

by mělo být podepsáno memorandum 

o porozumění, které by mohlo situaci 

zlepšit; 

Or. en 

 

 


