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Ændringsforslag 2
Manuel Bompard, Leila Chaibi
for The Left-Gruppen

Fælles beslutningsforslag
PPE, Renew, Verts/ALE, ECR
Situationen i Nicaragua

Fælles beslutningsforslag
Punkt 2

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

2. opfordrer til øjeblikkelig og 
betingelsesløs løsladelse af alle vilkårligt 
tilbageholdte politiske fanger, herunder 
præsidentkandidaterne Cristiana Chamorro, 
Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan 
Sebastián Chamorro, Miguel Mora og 
Medardo Mairena, de politiske ledere José 
Pallais, José Adán Aguerri, Dora María 
Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, 
Violeta Granera, Ana Margarita Vijil, 
Suyen Barahona og Pedro Joaquín 
Chamorro og andre oppositionsaktivister, 
menneskerettighedsforkæmpere og 
journalister; opfordrer endvidere til, at 
respekten for deres grundlæggende 
retsgarantier, menneskerettigheder og 
borgerlige og politiske rettigheder sikres; 
kræver, at regeringen straks fremlægger 
bevis for, at de fængslede stadig er i live, 
og dokumentation for deres opholdssted; 
minder om, at de personer, som er i eksil, 
skal have fuld garanti for at kunne vende 
tilbage til deres land;

2. opfordrer til øjeblikkelig og 
betingelsesløs løsladelse af alle vilkårligt 
tilbageholdte politiske fanger, herunder 
præsidentkandidaterne Cristiana Chamorro, 
Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan 
Sebastián Chamorro, Miguel Mora og 
Medardo Mairena, de politiske ledere José 
Pallais, José Adán Aguerri, Dora María 
Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, 
Violeta Granera, Ana Margarita Vijil, 
Suyen Barahona og Pedro Joaquín 
Chamorro og andre oppositionsaktivister, 
menneskerettighedsforkæmpere og 
journalister; opfordrer endvidere til, at 
respekten for deres grundlæggende 
retsgarantier, menneskerettigheder og 
borgerlige og politiske rettigheder sikres; 
er foruroliget over heksejagten mod 
tidligere sandinister; kræver, at regeringen 
straks fremlægger bevis for, at de 
fængslede stadig er i live, og 
dokumentation for deres opholdssted; 
minder om, at de personer, som er i eksil, 
skal have fuld garanti for at kunne vende 
tilbage til deres land;
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Fælles beslutningsforslag
PPE, Renew, Verts/ALE, ECR
Situationen i Nicaragua

Fælles beslutningsforslag
Punkt 4

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

4. gentager sin opfordring til at 
genoptage en inklusiv dialog og genindføre 
demokrati som den eneste fredelige vej ud 
af den politiske, økonomiske og sociale 
krise i Nicaragua; understreger behovet for 
at vedtage reformer på en inklusiv og 
gennemsigtig måde; opfordrer EU's 
delegation i Nicaragua til at fortsætte og 
intensivere sit diplomatiske engagement i 
valgprocessen og til fortsat at henvende sig 
til myndighederne for at finde en politisk 
løsning på krisen i Nicaragua;

4. gentager sin opfordring til at 
genoptage en inklusiv dialog og genindføre 
demokrati som den eneste fredelige vej ud 
af den politiske, økonomiske og sociale 
krise i Nicaragua; understreger behovet for 
at vedtage reformer på en inklusiv og 
gennemsigtig måde; opfordrer EU's 
delegation i Nicaragua til at fortsætte og 
intensivere sit diplomatiske engagement i 
valgprocessen og til fortsat at henvende sig 
til myndighederne for at finde en politisk 
løsning på krisen i Nicaragua; er parat til 
at bistå næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik (NF/HR) i at udsende en 
fuldgyldig EU-valgobservationsmission;

Or. en


