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2. nõuab, et viivitamata ja 
tingimusteta vabastataks kõik 
meelevaldselt kinni peetavad poliitvangid, 
sealhulgas eelpresidendikandidaadid 
Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix 
Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, 
Miguel Mora ja Medardo Mairena, 
poliitilised liidrid José Pallais, José Adán 
Aguerri, Dora María Téllez, Hugo Torres, 
Víctor Hugo Tinoco, Violeta Granera, Ana 
Margarita Vijil, Suyen Barahona ja Pedro 
Joaquín Chamorro ning teised 
opositsiooniaktivistid, inimõiguste kaitsjad 
ja ajakirjanikud; nõuab lisaks, et austataks 
nende isikute põhilisi õiguslikke tagatisi 
ning tagataks nende inimõigused ning 
kodaniku- ja poliitilised õigused; nõuab, et 
valitsus esitaks viivitamata tõendid 
vangistatud isikute elusoleku ja asukoha 
kohta; tuletab meelde, et paguluses 
viibijatele tuleb anda täielik kindlus, et nad 
saaksid oma riiki tagasi pöörduda;

2. nõuab, et viivitamata ja 
tingimusteta vabastataks kõik 
meelevaldselt kinni peetavad poliitvangid, 
sealhulgas eelpresidendikandidaadid 
Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix 
Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, 
Miguel Mora ja Medardo Mairena, 
poliitilised liidrid José Pallais, José Adán 
Aguerri, Dora María Téllez, Hugo Torres, 
Víctor Hugo Tinoco, Violeta Granera, Ana 
Margarita Vijil, Suyen Barahona ja Pedro 
Joaquín Chamorro ning teised 
opositsiooniaktivistid, inimõiguste kaitsjad 
ja ajakirjanikud; nõuab lisaks, et austataks 
nende isikute põhilisi õiguslikke tagatisi 
ning tagataks nende inimõigused ning 
kodaniku- ja poliitilised õigused; on mures 
endiste sandinistide vastase nõiajahi 
pärast; nõuab, et valitsus esitaks 
viivitamata tõendid vangistatud isikute 
elusoleku ja asukoha kohta; tuletab meelde, 
et paguluses viibijatele tuleb anda täielik 
kindlus, et nad saaksid oma riiki tagasi 
pöörduda;
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4. nõuab veel kord, et taastataks 
kaasav dialoog ja demokraatia, mis on 
ainus rahumeelne viis Nicaragua 
väljumiseks poliitilisest, majanduslikust ja 
sotsiaalsest kriisist; rõhutab vajadust võtta 
reformid vastu kaasaval ja läbipaistval 
viisil; kutsub ELi delegatsiooni Nicaraguas 
üles jätkama ja suurendama oma 
diplomaatilist osalust valimisprotsessis ja 
jätkama ametivõimude poole pöördumist, 
et leida Nicaragua kriisile poliitiline 
lahendus;

4. nõuab veel kord, et taastataks 
kaasav dialoog ja demokraatia, mis on 
ainus rahumeelne viis Nicaragua 
väljumiseks poliitilisest, majanduslikust ja 
sotsiaalsest kriisist; rõhutab vajadust võtta 
reformid vastu kaasaval ja läbipaistval 
viisil; kutsub ELi delegatsiooni Nicaraguas 
üles jätkama ja suurendama oma 
diplomaatilist osalust valimisprotsessis ja 
jätkama ametivõimude poole pöördumist, 
et leida Nicaragua kriisile poliitiline 
lahendus; väljendab valmisolekut abistada 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat täiemahulise ELi 
valimisvaatlusmissiooni lähetamisel;
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