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Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situação dos direitos humanos e da democracia na Nicarágua: o caso de Francisca Ramírez 

Proposta de resolução comum 

N.º -1 (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 -1. Condena toda e qualquer 

desestabilização ou interferência por 

parte de potências estrangeiras na 

Nicarágua; salienta o direito inalienável 

dos povos à autodeterminação e à escolha 

dos seus sistemas sociopolítico e 

económico; 

Or. en 



 

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

 PE598.489v01-00 } 

 PE598.492v01-00 } 

 PE598.497v01-00 } RC1 

PT Unida na diversidade PT 

 

15.2.2017  B8-0156/2017 }  

 B8-0160/2017 }  

 B8-0163/2017 }  

 B8-0168/2017 } RC1/Alt. 2 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situação dos direitos humanos e da democracia na Nicarágua: o caso de Francisca Ramírez 

Proposta de resolução comum 

N.º 8 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

8. Salienta que as eleições de 2011 e 

de 2016 foram muito criticadas pelas 

instituições da UE e pela OEA devido às 

irregularidades detetadas; observa que está 

atualmente em curso um processo de 

diálogo com a OEA e que, até 28 

de fevereiro de 2017, deverá ser assinado 

um Memorando de Entendimento, o que 

poderá contribuir para melhorar a situação; 

8. Salienta que as eleições de 2011 e 

de 2016 foram muito criticadas pelas 

instituições da UE e pela OEA devido às 

irregularidades detetadas; reconhece o 

caráter aberto, construtivo e amplamente 

inclusivo das discussões entre o Governo 

da Nicarágua e a OEA sobre o processo 

eleitoral; congratula-se com o facto de o 

Governo de Reconciliação e Unidade 

Nacional ter chegado a acordo com o 

Secretário-Geral da OEA para a 

elaboração de um roteiro que define 

compromissos e prazos conducentes ao 

reforço do sistema democrático do país; 
observa que está atualmente em curso um 

processo de diálogo com a OEA e que, 

até 28 de fevereiro de 2017, deverá ser 

assinado um Memorando de Entendimento, 

o que poderá contribuir para melhorar a 

situação; 

Or. en 

 

 


