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Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situatie op het gebied van de mensenrechten en democratie in Nicaragua – de kwestie 

Francisca Ramirez 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf -1 (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 -1. veroordeelt elke destabilisering 

van of inmenging in Nicaragua door 

buitenlandse machten; benadrukt het 

onvervreemdbare recht van de volkeren 

om over zichzelf te beschikken en hun 

economische en sociale politieke systeem 

te kiezen; 

Or. en 
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Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situatie op het gebied van de mensenrechten en democratie in Nicaragua – de kwestie 

Francisca Ramirez 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

8. wijst erop dat de instellingen van de 

Europese Unie en de Organisatie van 

Amerikaanse staten veel kritiek hebben 

geuit op onregelmatigheden tijdens de 

verkiezingen in 2011 en 2016; wijst erop 

dat er momenteel een dialoogproces met de 

Organisatie van Amerikaanse staten loopt 

en dat tegen 28 februari een memorandum 

van overeenstemming moet worden 

getekend, waardoor de situatie kan 

verbeteren; 

8. wijst erop dat de instellingen van de 

Europese Unie en de Organisatie van 

Amerikaanse staten veel kritiek hebben 

geuit op onregelmatigheden tijdens de 

verkiezingen in 2011 en 2016; erkent de 

open, constructieve en grotendeels 

inclusieve discussies over het 

verkiezingsproces die tussen de regering 

van Nicaragua en de OAS werden 

gehouden; is ingenomen met het feit dat 

de regering van verzoening en nationale 

eenheid met de secretaris-generaal van de 

OAS is overeengekomen een routekaart 

voor te bereiden met afgelijnde 

toezeggingen en termijnen, die moet 

bijdragen tot de versterking van het 

democratisch stelsel van het land; wijst 

erop dat er momenteel een dialoogproces 

met de Organisatie van Amerikaanse staten 

loopt en dat tegen 28 februari een 

memorandum van overeenstemming moet 

worden getekend, waardoor de situatie kan 

verbeteren; 

Or. en 
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