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Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Sytuacja w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramirez 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp -1 (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 -1. potępia wszelkie próby 

destabilizacji lub ingerencji obcych 

mocarstw w Nikaragui; podkreśla 

niezbywalne prawo narodów do 

samostanowienia i decydowania o ich 

systemie politycznym, gospodarczym i 

społecznym; 

Or. en 
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Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Sytuacja w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramirez 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

8. zwraca uwagę, że instytucje UE i 

OPA ostro skrytykowały 

nieprawidłowości, do jakich doszło w 

czasie wyborów w 2011 r. i 2016 r.; 

zauważa, że obecnie prowadzony jest 

dialog z OPA, a do dnia 28 lutego 2017 r. 

powinien zostać podpisany protokół 

ustaleń, który może przynieść poprawę 

sytuacji; 

8. zwraca uwagę, że instytucje UE i 

OPA ostro skrytykowały 

nieprawidłowości, do jakich doszło w 

czasie wyborów w 2011 r. i 2016 r.; 

odnotowuje otwartą, konstruktywną i 

otwartą na udział bardzo wielu stron 

dyskusję na temat procesu wyborczego, 

przeprowadzoną przez rząd Republiki 

Nikaragui i OPA; z zadowoleniem 

przyjmuje fakt, że rząd jedności i 

pojednania narodowego uzgodnił z 

Sekretarzem Generalnym OPA, iż 

opracowany zostanie plan działania 

zawierający określone zobowiązania i 

terminy, który doprowadzi do umocnienia 

systemu demokratycznego w tym kraju; 
zauważa, że obecnie prowadzony jest 

dialog z OPA, a do dnia 28 lutego 2017 r. 

powinien zostać podpisany protokół 

ustaleń, który może przynieść poprawę 

sytuacji; 

Or. en 

 

 


