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B8-0249/2018 

Resolucija Evropskega parlamenta  o razmerah v Nikaragvi 

(2018/2711(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Nikaragvi, 

– ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med EU in Srednjo Ameriko z dne 29. junija 

2012, 

– ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice podpredsednice Komisije/visoke 

predstavnice z dne 22. aprila 2018 o razmerah v Nikaragvi ter z dne 15. maja 2018 o 

vzpostavitvi nacionalnega dialoga v Nikaragvi, 

– ob upoštevanju državnega strateškega dokumenta EU in večletnega okvirnega programa 

za obdobje 2014–2020 za Nikaragvo, 

– ob upoštevanju nikaragovske ustave, 

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je 

Nikaragva ratificirala leta 1980, 

– ob upoštevanju deklaracije Združenih narodov o pravicah domorodnih ljudstev iz leta 

2007, katere pogodbenica je Nikaragva, 

– ob upoštevanju splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948, 

– v skladu s členom 123(2) Poslovnika, 

A. ker Nikaragvo od 18. aprila preplavljajo politični nemiri, potem ko je predsednik Daniel 

Ortega predlagal varčevalne ukrepe za državni sistem socialne varnosti; ker je 

predsednik Ortega konec aprila umaknil ukrepe glede socialne varnosti; 

B. ker se je vlada odzvala z nasiljem, varnostne sile po državi pa so za zatrtje protestov 

uporabljale pravo strelivo; 

C. ker je maja v Nikaragvo na povabilo vlade na delovni obisk prišla Medameriška 

komisija za človekove pravice (IACHR), da bi opazovala razmere na področju 

človekovih pravic v državi v luči dogodkov, ki so se zgodili sredi aprila; 

D. ker je Medameriška komisija za človekove pravice v svojem predhodnem poročilu o 

ugotovitvah navedla, da je od 18. aprila zabeležila najmanj 76 mrtvih in 868 ranjenih; 

E. ker je bilo 19. aprila začasno prekinjeno oddajanje štirih informativnih televizijskih 

kanalov, da ne bi v živo poročali o protestih; ker so menda napadli novinarje med 

poročanjem o protestih; 

F. ker je predsednik nacionalne skupščine Gustavo Porras 27. aprila najavil ustanovitev 
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komisije za resnico, da bi raziskala dogajanje med protesti; ker je 6. maja odbor sedmih 

zakonodajalcev, med katerimi je pet članov stranke predsednika Ortege, izbral pet 

članov komisije, nacionalna skupščina pa je ratificirala njihovo imenovanje; 

G. ker se je nacionalni dialog začel 16. maja, s Katoliško cerkvijo kot posrednico, v njem 

pa naj bi sodelovale vse politične sile; ker so 23. maja pogovori zašli v slepo ulico, 

proces pa je bil prekinjen za nedoločen čas, saj se vladni pogajalci niso želeli 

pogovarjati o dnevnem redu s 40 točkami, ki so ga predložili posredniki in je vseboval 

časovni načrt za demokratične volitve, ki je določal spremembo volilne zakonodaje, 

zgodnejšo izvedbo volitev in prepoved ponovne izvolitve predsednika; 

H. ker se je v Nikaragvi v zadnjih letih poslabšalo stanje na področju demokracije in 

pravne države, saj je predsednik okrepil svoj nadzor nad parlamentom, sodstvom, 

vojsko, policijo in mediji, nenehno pa se oži prostor civilne družbe; 

I. ker mora biti razvoj in utrjevanje demokracije in pravne države ter spoštovanje 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin sestavni del zunanje politike EU, tudi 

pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in državami Srednje Amerike iz leta 

2012; 

1. izraža resno zaskrbljenost zaradi nasilnih spopadov med protestniki in varnostnimi 

silami v Nikaragvi, v katerih je bilo mrtvih in ranjenih veliko ljudi; 

2. izraža sožalje družinam žrtev; 

3. poudarja, da morajo protesti potekati mirno, javne varnostne sile pa morajo ravnati čim 

bolj zadržano; 

4. poziva vlado, naj uvede nepristransko in neodvisno preiskavo ter kazensko preganja vse 

vpletene v zlorabo človekovih pravic med protesti; je zaskrbljen, ker so vsi člani 

komisije za resnico, ki jo je ustanovila nacionalna skupščina, tesno povezani z 

vladajočo stranko, kar resno ogroža videz nepristranskosti; pozdravlja odločitev vlade, 

da na obisk v državo povabi Medameriško komisijo za človekove pravice; 

5. poziva vlado, naj spoštuje svobodo izražanja in mirnega zbiranja v skladu z nacionalnim 

in mednarodnim pravom, kar je bistven sestavni del demokratične družbe; poleg tega 

poziva oblasti, naj spoštujejo svobodo tiska in medijev kot nujnega sestavnega dela 

odprte družbe, kar zagotavlja nikaragovska ustava; 

6. pozdravlja vzpostavitev nacionalnega dialoga; vendar obžaluje, da je proces zašel v 

slepo ulico že en teden po začetku pogovorov; izraža podporo vključujočemu dialogu o 

pravičnosti in demokraciji ter meni, da je to edina pot iz krize; poziva vlado, naj v 

dialogu sodeluje odprto in odgovorno ter stori vse za uspešen izid dialoga; 

7. izraža zaskrbljenost zaradi vse slabšega stanja na področju človekovih pravic v 

Nikaragvi; poziva vlado, naj v celoti spoštuje demokratične vrednote, tudi delitev 

oblasti; opozarja, da so polno sodelovanje opozicije, depolarizacija sodstva, odprava 

nekaznovanja in neodvisna civilna družba nepogrešljivi dejavniki za uspeh demokracije; 

8. opozarja, da je treba v luči pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in državami 
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Srednje Amerike Nikaragvo opozoriti na nujnost spoštovanja načel pravne države, 

demokracije in človekovih pravic, ki jih zagovarja in spodbuja Evropska unija; poziva 

EU, naj spremlja razmere in po potrebi oceni, katere ukrepe bi bilo treba sprejeti; 

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski 

službi za zunanje delovanje, državam članicam ter vladi in parlamentu Nikaragve. 

 

 


