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Τροπολογία  1 

Σοφία Σακοράφα, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Marie-Christine Vergiat, 

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

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα και η 

υπόθεση Francesca Ramirez  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 -1. καταδικάζει κάθε αποσταθεροποίηση 

ή παρέμβαση στην Νικαράγουα από ξένες 

δυνάμεις· τονίζει το αναφαίρετο 

δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών και το 

δικαίωμά τους να επιλέγουν το 

οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό 

σύστημά τους· 

Or. en 



 

AM\1117501EL.docx PE598.485v01-00 } 

 PE598.489v01-00 } 

 PE598.492v01-00 } 

 PE598.497v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

15.2.2017  B8-0156/2017 }  

 B8-0160/2017 }  

 B8-0163/2017 }  

 B8-0168/2017 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

Σοφία Σακοράφα, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Marie-Christine Vergiat, 

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

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα και η 

υπόθεση Francesca Ramirez 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. επισημαίνει ότι οι εκλογές του 2011 

και του 2016 είχαν επικριθεί σε μεγάλο 

βαθμό για παρατυπίες τόσο από τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ, όσο και από τον 

ΟΑΚ· σημειώνει ότι διεξάγεται επί του 

παρόντος μια διαδικασία συνεχούς 

διαλόγου με τον ΟΑΚ και το μνημόνιο 

συμφωνίας προβλέπεται να υπογραφεί έως 

τις 28 Φεβρουαρίου 2017, γεγονός που θα 

μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση· 

8. επισημαίνει ότι οι εκλογές του 2011 

και του 2016 είχαν επικριθεί σε μεγάλο 

βαθμό για παρατυπίες τόσο από τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ, όσο και από τον 

ΟΑΚ· αναγνωρίζει τις ανοικτές, 

εποικοδομητικές και ευρέως συμμετοχικές 

συζητήσεις για την εκλογική διαδικασία οι 

οποίες διεξήχθησαν ανάμεσα στην 

Κυβέρνηση της Νικαράγουα και τον 

Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (OAS)· 

επικροτεί τη συμφωνία μεταξύ της 

Κυβέρνησης Συμφιλίωσης και Εθνικής 

Ενότητας και του Γενικού Γραμματέα 

του OAS για την κατάρτιση ενός «οδικού 

χάρτη» με καθορισμένες υποχρεώσεις και 

προθεσμίες, για την ενίσχυση του 

δημοκρατικού συστήματος της χώρας· 
σημειώνει ότι διεξάγεται επί του παρόντος 

μια διαδικασία συνεχούς διαλόγου με τον 

ΟΑΚ και το μνημόνιο συμφωνίας 

προβλέπεται να υπογραφεί έως τις 28 

Φεβρουαρίου 2017, γεγονός που θα 

μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση· 
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