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Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje. Franciscos Ramirez atvejis 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

-1 dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 -1. smerkia bet kokią užsienio jėgų 

vykdomą Nikaragvos destabilizaciją ar 

kišimąsi į šios šalies reikalus; pabrėžia, 

kad visi žmonės turi neatimamą teisę 

patys apsispręsti ir pasirinkti ekonominę, 

socialinę ir politinę sistemą; 

Or. en 
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Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje. Franciscos Ramirez atvejis 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. atkreipia dėmesį į tai, kad 2011 m. 

ir 2016 m. rinkimus dėl pažeidimų labai 

kritikavo tiek ES institucijos, tiek 

Amerikos valstybių organizacija; atkreipia 

dėmesį į tai, kad šiuo metu vyksta dialogas 

su Amerikos valstybių organizacija ir kad 

susitarimo memorandumas turėtų būti 

pasirašytas iki vasario 28 d., o tai galėtų 

padėti pagerinti padėtį; 

8. atkreipia dėmesį į tai, kad 2011 m. 

ir 2016 m. rinkimus dėl pažeidimų labai 

kritikavo tiek ES institucijos, tiek 

Amerikos valstybių organizacija; atkreipia 

dėmesį į atviras, konstruktyvias ir plataus 

masto įtraukias Nikaragvos vyriausybės ir 

Amerikos valstybių organizacijos 

diskusijas dėl rinkimų proceso; palankiai 

vertina tai, kad Susitaikymo ir 

nacionalinės vienybės vyriausybė susitarė 

su Amerikos valstybių organizacijos 

generaliniu sekretoriumi parengti gaires, 

kuriose bus nustatyti aiškiai apibrėžti 

įsipareigojimai ir terminai siekiant 

stiprinti šalies demokratinę sistemą; 
atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu vyksta 

dialogas su Amerikos valstybių 

organizacija ir kad susitarimo 

memorandumas turėtų būti pasirašytas iki 

vasario 28 d., o tai galėtų padėti pagerinti 

padėtį; 

Or. en 

 

 


