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B8-0244/2018 

Az Európai Parlament állásfoglalása a nicaraguai helyzetről  

 (2018/2711(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Nicaraguáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2017. február 16-i 

állásfoglalására1, 

– tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 

szóvivőjének Nicaraguáról szóló, 2018. április 22-i és 2018. május 15-i nyilatkozatára, 

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR) 2018. április 27-i, a 

nicaraguai emberi jogi helyzetről szóló sajtóközleményére, 

– tekintettel az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottságának (IACHR) 2018. május 17. és 

21. közötti, a nicaraguai helyzet kivizsgálását célzó látogatására és a látogatás kapcsán 

megfogalmazott 2018. május 21-i előzetes nyilatkozatára, 

– tekintettel Liz Throssell, az ENSZ Emberi Jogi Hivatala szóvivőjének a nicaraguai 

tüntetéseken történt erőszakról szóló, 2018. április 20-i nyilatkozatára, 

– tekintettel az az Amerikai Államok Szervezetének (OAS) a nicaraguai helyzet 

kivizsgálása érdekében tett látogatásról szóló, 2018. május 14-i nyilatkozatára, 

– tekintettel az Amerikai Államok Szervezete főtitkárságának Nicaraguáról szóló, 2017. 

január 20-i jelentésére, 

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára, 

– tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel jelentések szerint legalább 76 ember meghalt, több mint 868-an megsérültek és 

438 embert letartóztattak a Daniel Ortega elnök által bejelentett társadalombiztosítási 

reformok elleni tiltakozásként 2018. április 18-án indult tüntetések eredményeként; 

mivel Nicaragua alelnöke, Rosario Murillo „vandáloknak” nevezte és „politikai 

manipulációval” vádolta a tüntetőket, ezzel a nyilvánosság előtt megbélyegezve őket; 

B. mivel az áldozatok nagy száma mutatja az állami hatóságok által gyakorolt brutális 

elnyomást, ami sérti a nemzetközi jog és az erőszak alkalmazását korlátozó normák által 

megkövetelt szükségesség és arányosság elvét; mivel a nicaraguai nemzeti rendőrség 

vezetője, Aminta Granera a túlzott erőszak alkalmazása miatt lemondott; 

C. mivel a tiltakozásokról tudósító médiaorgánumokat a kormány önkényesen bezáratta, és 

a bármilyen módon ellenkezést tanúsító újságírókat megfélemlítették és őrizetbe vették; 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0043. 
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mivel a nicaraguai hatóságok szólásszabadsággal szembeni fellépését és az ellenzéki 

vezetők zaklatását a polgári szabadságjogok elleni támadásnak minősítve elítélték; 

mivel Angel Gahona újságírót élő adásban lőtték agyon; 

D. mivel a Daniel Ortega és a nicaraguai ellenzék, valamint a civil csoportok közötti, a 

katolikus egyház közvetítésével zajló, 2018. május 16-án indult nemzeti párbeszéd 

során nem sikerült a válságra megoldást találni, és a párbeszédet határozatlan időre 

felfüggesztették; mivel a legfőbb akadály az, hogy a kormány elutasítja az előrehozott 

választásokat; 

E. mivel 2007-ben történt hivatalba lépése óta Daniel Ortegát egymás után háromszor 

újraválasztották annak ellenére, hogy a nicaraguai alkotmány tiltja az egymást követő 

újraválasztást, ami jól mutatja az állam korrupt és önkényuralmi jellegét; mivel a 2011-

es és a 2016-os választások szabálytalanságait heves kritikával illették az uniós 

intézmények és az OAS, mivel azokat úgy folytatták le, hogy sem e két szervezet 

megfigyelői, sem más hiteles nemzetközi megfigyelők nem voltak jelen; 

F. mivel az állami szektorban tapasztalt – és többek között a Daniel Ortega rokonai által 

elkövetett – korrupció jelenti továbbra is az egyik legnagyobb kihívást; mivel széles 

körben elterjedt a köztisztviselők megvesztegetése, valamint a vám- és adóhatóságok 

általi jogellenes lefoglalások és önkényes vizsgálatok; 

1. elítéli a tiltakozók brutális elnyomását és megfélemlítését, ami a nicaraguai hatóságok 

és a Szandinista Nemzeti Felszabadítási Front tagjaiból álló csoportok által elkövetett 

számos halálesethez, eltűnéshez és önkényes letartóztatáshoz vezetett; 

2. részvétét és együttérzését fejezi ki a tüntetések során elhunyt és megsérült áldozatok 

családjának; 

3. felszólítja a nicaraguai hatóságokat, hogy vessenek véget a véleménynyilvánítási és 

gyülekezési szabadságukat gyakorló nicaraguai emberekkel szembeni valamennyi 

erőszakos fellépésnek; sürgeti a nicaraguai hatóságokat, hogy bocsássák szabadon az 

önkényesen őrizetbe vett embereket és nyújtsanak garanciát arra, hogy nem kerül sor 

velük szemben büntetőjogi intézkedésekre; 

4. felhívja a nicaraguai hatóságokat, hogy haladéktalanul tegyenek lehetővé egy 

nemzetközi, független és átlátható nemzetközi vizsgálatot annak érdekében, hogy 

büntetőeljárást indítsanak a tüntetések elnyomásáért és a halálesetekért felelősökkel 

szemben; üdvözli ezzel összefüggésben az IACHR nicaraguai látogatását és 

aggodalmának ad hangot az előzetes jelentés következtetéseivel kapcsolatban; sürgeti a 

nemzetközi közösséget, hogy vállaljon aktív szerepet a felelősök felelősségre 

vonásában; 

5. sürgeti a nicaraguai hatóságokat, hogy biztosítsanak megfelelő lehetőséget a társadalom 

valamennyi szereplőjének – ideértve az ellenzéki erőket, az újságírókat és a civil 

társadalmat is – ahhoz, hogy a nemzetközi jog alapján szabadon tevékenykedjenek 

annak érdekében, hogy az összes szembenálló fél részvételével meg lehessen vitatni 

Nicaragua helyzetét, és mindenki tiszteletben tartsa az emberi jogokat az országban; 

emlékeztet arra, hogy az igazságszolgáltatás polarizáltságának megszüntetése, a 

büntetlenség felszámolása és a médiapluralitás alapvető tényezők az ország 
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demokratikus rendjének helyreállításában; 

6. sajnálatosnak tartja, hogy a nicaraguai kormány korlátozásai miatt kudarcot vallott a 

nemzeti párbeszéd; 

7. elítéli az igazságszolgáltatási rendszert megsértő illegális lépéseket, amelyek az elnök 

hivatali idejének korlátozását megszüntető alkotmánymódosítást eredményezték, és így 

lehetővé tették Daniel Ortega megszakítás nélküli elnökségét, egyértelműen megsértve 

ezzel a demokratikus választásokhoz való jogot; hangsúlyozza, hogy szükség van az 

erős demokratikus intézményekre, a gyülekezési szabadságra és politikai pluralitásra; e 

tekintetben a politikai válság megoldása érdekében felszólít egy olyan választójogi 

reformra, amely tisztességes, átlátható és hiteles, a nemzetközi normákat tiszteletben 

tartó választásokhoz vezet; 

8. felszólítja a hatóságokat, hogy küzdjenek a nicaraguai politikai körökben burjánzó 

korrupcióval szemben, amely hátráltatja az összes állami intézmény működését és 

korlátozza a külföldi beruházásokat; felszólít a nicaraguai korrupcióellenes, többek 

között a vesztegetésre, a hivatali visszaélésre és a kenőpénzekre vonatkozó 

jogszabályok végrehajtására; 

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Amerikai Államok 

Szervezete főtitkárának, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, a Közép-

amerikai Parlamentnek, a Lima-csoportnak és a Nicaraguai Köztársaság kormányának 

és parlamentjének. 

 


