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Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Franciscy Ramirezovej 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek -1 (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 -1. Odsudzuje akúkoľvek 

destabilizáciu alebo zásah v Nikarague zo 

strany cudzích mocností; vyzdvihuje 

neodňateľné právo národov na 

sebaurčenie a na výber svojho 

hospodárskeho a sociálneho politického 

systému; 

Or. en 
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Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Franciscy Ramirezovej 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ 

a Organizácia amerických štátov pre 

nezrovnalosti rázne kritizovali voľby, ktoré 

sa uskutočnili v rokoch 2011 a 2016; 

poznamenáva, že v súčasnosti prebieha 

dialóg s Organizáciou amerických štátov, 

pričom 28. februára 2017 by sa malo 

podpísať memorandum o porozumení, čo 

by mohlo situáciu zlepšiť; 

8. zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ 

a Organizácia amerických štátov pre 

nezrovnalosti rázne kritizovali voľby, ktoré 

sa uskutočnili v rokoch 2011 a 2016; 

uznáva otvorenú, konštruktívnu 

a mnohostrannú diskusiu o volebnom 

postupe medzi nikaragujskou vládou 

a Organizáciou amerických štátov; víta 

skutočnosť, že vláda zmierenia a národnej 

jednoty sa s generálnym tajomníkom 

Organizácie amerických štátov dohodla 

na príprave plánu, v ktorom budú 

vymedzené záväzky a lehoty a ktorý bude 

viesť k posilneniu demokratického 

systému v krajine; poznamenáva, že 

v súčasnosti prebieha dialóg 

s Organizáciou amerických štátov, pričom 

28. februára 2017 by sa malo podpísať 

memorandum o porozumení, čo by mohlo 

situáciu zlepšiť; 

Or. en 

 

 


