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Pozměňovací návrh 2
Manuel Bompard, Leila Chaibi
za skupinu The Left

Společný návrh usnesení
PPE, Renew, Verts/ALE, ECR
Situace v Nikaragui

Společný návrh usnesení
Bod 2

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá k okamžitému a 
bezpodmínečnému propuštění všech 
svévolně zadržovaných politických vězňů, 
včetně prezidentských kandidátů Cristiany 
Chamorroové, Artura Cruze, Félixe 
Maradiagy, Juana Sebastiána Chamorra, 
Miguela Mory a Medarda Maireny, 
politických představitelů Josého Pallaise, 
José Adána Aguerriho, Dory Maríe 
Téllezeové, Huga Torrese, Víctora Huga 
Tinoca, Violety Graneraové, Any 
Margarity Vijilové, Suyen Barahonaové a 
Pedra Joaquína Chamorra  a dalších 
opozičních aktivistů, obránců lidských práv 
a novinářů; dále žádá, aby bylo zajištěno 
dodržování základních právních záruk, 
lidských práv a občanských a politických 
práv těchto osob; požaduje, aby vláda 
okamžitě předložila důkazy o tom, že 
vězněné osoby jsou stále naživu, a o místě 
jejich pobytu; připomíná, že osobám v 
exilu musí být poskytnuty plné záruky, aby 
se mohly vrátit do své země;

2. vyzývá k okamžitému a 
bezpodmínečnému propuštění všech 
svévolně zadržovaných politických vězňů, 
včetně prezidentských kandidátů Cristiany 
Chamorroové, Artura Cruze, Félixe 
Maradiagy, Juana Sebastiána Chamorra, 
Miguela Mory a Medarda Maireny, 
politických představitelů Josého Pallaise, 
José Adána Aguerriho, Dory Maríe 
Téllezeové, Huga Torrese, Víctora Huga 
Tinoca, Violety Graneraové, Any 
Margarity Vijilové, Suyen Barahonaové a 
Pedra Joaquína Chamorra  a dalších 
opozičních aktivistů, obránců lidských práv 
a novinářů; dále žádá, aby bylo zajištěno 
dodržování základních právních záruk, 
lidských práv a občanských a politických 
práv těchto osob; je znepokojen honem na 
čarodějnice namířeným proti bývalým 
sandinistům; požaduje, aby vláda 
okamžitě předložila důkazy o tom, že 
vězněné osoby jsou stále naživu, a o místě 
jejich pobytu; připomíná, že osobám v 
exilu musí být poskytnuty plné záruky, aby 
se mohly vrátit do své země;
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Pozměňovací návrh 3
Manuel Bompard, Leila Chaibi
za skupinu The Left

Společný návrh usnesení
PPE, Renew, Verts/ALE, ECR
Situace v Nikaragui

Společný návrh usnesení
Bod 4

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. opakuje svou výzvu k obnovení 
inkluzivního dialogu a demokracie, které 
jsou jediným mírovým východiskem z 
politické, hospodářské a sociální krize v 
Nikaragui; zdůrazňuje, že je třeba přijmout 
reformy inkluzivním a transparentním 
způsobem; vyzývá delegaci EU v 
Nikaragui, aby pokračovala ve svém 
diplomatickém úsilí zaměřeném na volební 
proces a aby jej zintenzivnila a aby se 
nadále obracela na příslušné orgány s cílem 
nalézt politické řešení krize v Nikaragui;

4. opakuje svou výzvu k obnovení 
inkluzivního dialogu a demokracie, které 
jsou jediným mírovým východiskem z 
politické, hospodářské a sociální krize v 
Nikaragui; zdůrazňuje, že je třeba přijmout 
reformy inkluzivním a transparentním 
způsobem; vyzývá delegaci EU v 
Nikaragui, aby pokračovala ve svém 
diplomatickém úsilí zaměřeném na volební 
proces a aby jej zintenzivnila a aby se 
nadále obracela na příslušné orgány s cílem 
nalézt politické řešení krize v Nikaragui; 
vyjadřuje ochotu pomoci místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku při 
vyslání plnohodnotné volební 
pozorovatelské mise EU;
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