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Amendement 2
Manuel Bompard, Leila Chaibi
namens de Fractie The Left

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, Renew, Verts/ALE, ECR
De situatie in Nicaragua

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

2. dringt aan op de onmiddellijke en 
onvoorwaardelijke vrijlating van alle 
willekeurig vastgehouden politieke 
gevangenen, onder wie de kandidaten van 
de presidentiële voorverkiezingen Cristiana 
Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, 
Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora en 
Medardo Mairena, de politieke leiders José 
Pallais, José Adán Aguerri, Dora María 
Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, 
Violeta Granera, Ana Margarita Vijil, 
Suyen Barahona en Pedro Joaquín 
Chamorro en andere activisten van de 
oppositie, mensenrechtenverdedigers en 
journalisten; roept bovendien op tot het 
waarborgen van de eerbiediging van hun 
fundamentele rechtswaarborgen, hun 
mensenrechten en hun burgerrechten en 
politieke rechten; eist dat de regering een 
onmiddellijk bewijs levert dat de gevangen 
gezette personen nog leven, en dat zij 
aangeeft waar zij gevangen zitten; 
herinnert eraan dat degenen die in 
ballingschap leven, alle garanties moeten 
krijgen voor hun terugkeer naar het land;

2. dringt aan op de onmiddellijke en 
onvoorwaardelijke vrijlating van alle 
willekeurig vastgehouden politieke 
gevangenen, onder wie de kandidaten van 
de presidentiële voorverkiezingen Cristiana 
Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, 
Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora en 
Medardo Mairena, de politieke leiders José 
Pallais, José Adán Aguerri, Dora María 
Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, 
Violeta Granera, Ana Margarita Vijil, 
Suyen Barahona en Pedro Joaquín 
Chamorro en andere activisten van de 
oppositie, mensenrechtenverdedigers en 
journalisten; roept bovendien op tot het 
waarborgen van de eerbiediging van hun 
fundamentele rechtswaarborgen, hun 
mensenrechten en hun burgerrechten en 
politieke rechten; is verontrust over de 
heksenjacht op voormalige sandinisten; 
eist dat de regering een onmiddellijk 
bewijs levert dat de gevangen gezette 
personen nog leven, en dat zij aangeeft 
waar zij gevangen zitten; herinnert eraan 
dat degenen die in ballingschap leven, alle 
garanties moeten krijgen voor hun 
terugkeer naar het land;

Or. en
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Amendement 3
Manuel Bompard, Leila Chaibi
namens de Fractie The Left

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, Renew, Verts/ALE, ECR
De situatie in Nicaragua

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

4. herhaalt dat het herstel van de 
inclusieve dialoog en democratie de enige 
vreedzame uitweg is uit de politieke, 
economische en sociale crisis in Nicaragua; 
onderstreept dat de hervormingen op een 
inclusieve en transparante wijze moeten 
worden doorgevoerd; verzoekt de 
EU-delegatie in Nicaragua haar 
diplomatieke betrokkenheid bij het 
verkiezingsproces voort te zetten en te 
intensiveren en de autoriteiten te blijven 
benaderen om een politieke oplossing voor 
de crisis in Nicaragua te vinden;

4. herhaalt dat het herstel van de 
inclusieve dialoog en democratie de enige 
vreedzame uitweg is uit de politieke, 
economische en sociale crisis in Nicaragua; 
onderstreept dat de hervormingen op een 
inclusieve en transparante wijze moeten 
worden doorgevoerd; verzoekt de 
EU-delegatie in Nicaragua haar 
diplomatieke betrokkenheid bij het 
verkiezingsproces voort te zetten en te 
intensiveren en de autoriteiten te blijven 
benaderen om een politieke oplossing voor 
de crisis in Nicaragua te vinden; verklaart 
zich bereid de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid (VV/HV) bij te staan bij 
het inzetten van een volwaardige 
verkiezingswaarnemingsmissie van de 
EU;

Or. en


