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Usnesení Evropského parlamentu o situaci v oblasti lidských práv a demokracie 
v Nikaragui
(2019/2978(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Nikaragui, zejména na usnesení ze dne 
31. května 20181 a 14. března 20192,

– s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a Střední Amerikou z roku 2012,

– s ohledem na strategický dokument EU a na víceletý orientační program pro Nikaraguu 
na období 2014–2020,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 
1966,

– s ohledem na nikaragujskou ústavu,

– s ohledem na Deklaraci OSN o právech původních obyvatel z roku 2007, jejíž je 
Nikaragua smluvní stranou,

– s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci týkající se Nikaraguy ze dne 
21. ledna 2019 a ze dne 14. října 2019,

– s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci v oblasti 
lidských práv v Nikaragui ze září 2019,

– s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové 
ze dne 10. září 2019 učiněné na 42. zasedání Rady OSN pro lidská práva,

– s ohledem na prohlášení komise Organizace amerických států (OAS) na vysoké úrovni 
pro Nikaraguu ze dne 19. listopadu 2019,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Nikaragua se od 18. dubna 2018 zmítá v politických nepokojích 
a zažívá lidskoprávní krizi, kterou vyvolala brutální represe ze strany státních sil 
a provládních ozbrojených skupin ve snaze o potlačení rozsáhlých celostátních protestů;

B. vzhledem k tomu, že podle údajů Meziamerické komise pro lidská práva nejméně 328 
lidí v důsledku tohoto násilí zemřelo, včetně 29 dětí a dospívajících, více než 2 000 
osob bylo zraněno, stovky stoupenců opozice byly uvězněny a více než 80 000 lidí 

1 Přijaté texty, P8_TA(2018)0238.
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uprchlo ze země;

C. vzhledem k tomu, že většina z těchto vězněných politických oponentů byla na základě 
nedávného zákona o amnestii propuštěna, což je však neslučitelné s mezinárodními 
standardy a zachovává beztrestnost, neboť je znemožněno vyšetřování údajných zločinů 
spáchaných na protestujících;

D. vzhledem k tomu, že v některých případech vězeňské orgány soudní příkazy 
neuposlechly a nadále svévolně zbavují obžalované svobody; vzhledem k tomu, že těm, 
kteří byli shledáni vinnými, byly obvykle vyměřeny nepřiměřené tresty – v některých 
případech odnětí svobody přesahující 200 let –, byť ústava omezuje tresty odnětí 
svobody na 30 let;

E. vzhledem k tomu, že neprobíhá řádné řízení a rostoucí měrou jsou kriminalizováni 
vedoucí představitelé opozice a političtí disidenti;

F. vzhledem k tomu, že zpráva vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci 
v oblasti lidských práv v Nikaragui ze září 2019 uvádí podrobnosti o široké škále 
porušování lidských práv namířeného proti novinářům, obráncům lidských práv, 
rolníkům, osobám LGBTI, studentům a katolickým duchovním, jež zahrnuje 
mimosoudní zabíjení, násilí páchané provládními ozbrojenými skupinami, svévolné 
zadržování, sexuální násilí a mučení, zabavování majetku, zastrašování, obtěžování 
a pomlouvačné kampaně;

G. vzhledem k tomu, že podle skupiny na vysoké úrovni Organizace amerických států 
pro Nikaraguu nejsou kroky, které od dubna 2018 přijala nebo toleruje nikaragujská 
vláda, slučitelné s právy a zárukami zakotvenými v nikaragujské ústavě z roku 1987 
a že vedou ke změně ústavního pořádku, jež „vážně narušuje demokratický řád“ v 
Nikaragui ve smyslu článku 20 Meziamerické demokratické charty;

H. vzhledem k tomu, že občanský prostor v Nikaragui se výrazně zmenšil, neboť jsou 
kladeny překážky pro výkon práva na pokojné shromažďování a právo na svobodu 
vyjadřování je omezováno různými opatřeními od zavírání nezávislých sdělovacích 
prostředků a zadržování jejich majetku a vybavení po několikaměsíční věznění 
novinářů;

I. vzhledem k tomu, že vláda přijala de facto i de jure opatření, která ovlivňují svobodu 
sdružování; vzhledem k tomu, že v listopadu a prosinci 2018 zrušilo Národní 
shromáždění právní registraci devíti organizací občanské společnosti obviněných 
z podpory „teroristických činů“ během protestů v roce 2018 a do dnešního dne nebyla 
právní registrace ani jedné z nich obnovena, ani jim nebyl vrácen jejich majetek 
a vybavení;

J. vzhledem k tomu, že nadějné kroky, jako bylo propuštění značného počtu politických 
vězňů, nedoprovází provedení všech dohod z března 2019 mezi vládou a Občanskou 
aliancí, zejména pokud jde o obnovení občanských a politických práv; vzhledem 
k tomu, že po měsících patové situace, k níž tento postup vedl, přijala nikaragujská 
vláda dne 30. července 2019 jednostranné rozhodnutí ukončit jednání;

K. vzhledem k tomu, že skutečnost, že nikaragujská vláda i nadále odmítá obnovit dialog 
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s opozicí, vysílá negativní signál ohledně její ochoty pracovat na pokojném 
a demokratickém řešení krize;

L. vzhledem k tomu, že poté, co byli na základě vykonstruovaných obvinění zatčeni 
protestující (včetně belgické občanky Amayi Coppensové, která již byla uvězněna v září 
2018, poté v červnu 2019 propuštěna a nyní znovu zadržena), kteří se pokusili doručit 
humanitární materiál osobám držícím protestní hladovku v kostele ve městě Masaya, 
vyzval Úřad OSN pro lidská práva Nikaraguu, aby ukončila „soustavné potlačování 
projevů nesouhlasu a pokračující svévolné zatýkání a zdržela se kriminalizace obránců 
lidských práv, politických oponentů a všech dalších nesouhlasných hlasů a útoků na 
ně“;

M. vzhledem k tomu, že Daniel Ortega, který je prezidentem od svého návratu k moci 
v roce 2007, jeho žena Rosario Murillová, která od roku 2016 vykonává funkci 
viceprezidentky, a jeho rodina jsou obviňováni z nepotismu; vzhledem k tomu, že 
Spojené státy nedávno na základě obvinění z praní peněz a korupce zavedly sankce 
proti jeho synům;

N. vzhledem k tomu že Rada přijala dne 14. října 2019 v souvislosti se situací v Nikaragui 
rámec pro cílená restriktivní opatření;

1. podporuje úsilí většiny Nikaragujců, kteří si přejí vybudovat svobodnou, stabilní, 
prosperující, inkluzivní a demokratickou zemi, která bude dodržovat své vnitrostátní 
a mezinárodní závazky v oblasti lidských práv a základních svobod;

2. žádá, aby byly v plném rozsahu provedeny dohody z 29. března 2019 s cílem posílit 
občanská a politická práva a záruky, mj. aby byly opětovně zavedeny politické svobody 
a právní status zakázaných organizací občanské společnosti, umožněn dobrovolný 
a bezpečný návrat osob žijících v exilu, propuštěni zbývající političtí vězni a ukončeno 
obtěžování a zastrašování propuštěných politických vězňů a jejich rodin;

3. vyzývá nikaragujskou vládu, aby se vrátila ke smysluplnému a inkluzivnímu národnímu 
dialogu, v němž půjde o výsledky a jenž ukončí probíhající represe a vytvoří konkrétní 
podmínky pro přechod k demokracii, jehož součástí bude opravdová volební reforma 
odpovídající mezinárodním standardům, která vyústí v zákony, jež zaručí svobodné 
a spravedlivé volby;

4. požaduje okamžité propuštění všech vězňů zadržených v souvislosti s protesty v dubnu 
roku 2018 a všech osob, které byly obviněny z údajných trestných činů podle 
zvykového práva odvetou za to, že pokračovaly v účasti na občanských demonstracích, 
a úplné obnovení práv a svobod těchto propuštěných osob, jakož i uzavření jejich 
případů, zrušení jejich odsuzujících rozsudků, náhradu majetku, který jim byl zabaven, 
a zaručení jejich bezpečnosti a fyzické nedotknutelnosti;

5. požaduje nezávislé přezkoumání odsuzujících rozsudků a udělených trestů za účelem 
následného provedení reformy soudnictví, jež by zahrnovala jmenování v souladu 
s mezinárodními standardy, jako jsou Základní zásady OSN pro nezávislost soudní 
moci a Obecné zásady OSN pro roli státních zástupců;

6. požaduje, aby nikaragujská vláda odzbrojila a rozpustila provládní ozbrojené skupiny, 
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které ohrožují Nikaragujce a útočí na ně;

7. trvá na tom, že je nutné vrátit zabavený majetek zpravodajským subjektům a obnovit 
jejich pozastavené licence; trvá na tom, že tyto zpravodajské subjekty musí mít možnost 
vykonávat svou činnost bez jakýchkoli překážek či odvetných opatření;

8. požaduje úplnou spolupráci s mezinárodními lidskoprávními orgány, mj. s Úřadem 
vysokého komisaře OSN pro lidská práva a Meziamerickou komisí pro lidská práva, 
a aby jim byl povolen návrat do Nikaragui;

9. žádá, aby byl revidován zákon o amnestii a zákon o komplexní péči o oběti s cílem 
zaručit obětem právo na pravdu, spravedlnost a náležité odškodnění;

10. žádá, aby Nikaragua okamžitě zavedla opatření na ochranu domorodých obyvatel a lidí 
s africkými kořeny, kteří jsou v některých regionech země obtěžováni a zabíjeni; 
zdůrazňuje, že nikaragujský stát musí tyto komunity se vší naléhavostí chránit před 
násilnými útoky a zabíráním půdy;

11. připomíná, že s ohledem na dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a zeměmi Střední 
Ameriky musí Nikaragua dodržovat a upevňovat zásady právního státu, demokracii 
a lidská práva; požaduje, aby vzhledem k současným okolnostem byla aktivována 
doložka o demokracii, jež je součástí dohody o přidružení, a účast Nikaragui v této 
dohodě byla pozastavena;

12. naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby nepřestávaly sledovat situaci v Nikaragui 
a urychleně posoudily, zda by na nikaragujskou vládu a jednotlivce odpovědné za 
porušování lidských práv neměly být uvaleny cílené sankce; zdůrazňuje, že restriktivní 
opatření EU jsou koncipována tak, aby nepoškozovala nikaragujské obyvatelstvo;

13. naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby zmrazily finanční prostředky a ekonomické 
zdroje některých fyzických a právnických osob a subjektů, které nesou zodpovědnost za 
závažné porušování lidských práv, zneužívání moci nebo utlačování občanské 
společnosti a demokratické opozice v Nikaragui;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům 
a vládě a parlamentu Nikaragujské republiky.


