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Predlog spremembe  1 

Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-

Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Razmere na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi, primer Francisce 

Ramirez 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek -1 (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 -1. obsoja vse poskuse destabilizacije 

in vmešavanja s strani tujih sil v 

Nikaragvi; poudarja neodtujljivo pravico 

narodov do samoodločbe in do izbire 

svojega gospodarskega in družbenega 

sistema; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-

Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Razmere na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi, primer Francisce 

Ramirez 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da so institucije EU in 

Organizacija ameriških držav volitve v 

letih 2011 in 2016 močno kritizirale zaradi 

nepravilnosti; ugotavlja, da prav sedaj 

poteka proces dialoga z Organizacijo 

ameriških držav in da bi naj bi bil 28. 

februarja 2017 podpisan memorandum o 

soglasju, ki bi lahko izboljšal razmere; 

8. poudarja, da so institucije EU in 

Organizacija ameriških držav volitve v 

letih 2011 in 2016 močno kritizirale zaradi 

nepravilnosti; priznava odprto, 

konstruktivno in široko vključujočo 

razpravo o volilnem postopku, ki jo 

nikaragovska vlada vodi z Organizacijo 

ameriških držav; pozdravlja dogovor o 

pripravi časovnega načrta z določenimi 

zavezami in roki, ki sta ga dosegla vlada 

sprave in narodne enotnosti in generalni 

sekretar Organizacije ameriških držav in 

ki bo omogočil okrepitev demokratičnega 

sistema države; ugotavlja, da prav sedaj 

poteka proces dialoga z Organizacijo 

ameriških držav in da bi naj bi bil 28. 

februarja 2017 podpisan memorandum o 

soglasju, ki bi lahko izboljšal razmere; 

Or. en 

 

 


