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2. poziva, naj se nemudoma in 
brezpogojno izpusti vse samovoljno 
pridržane politične zapornike, med 
katerimi so predsedniški kandidati 
Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix 
Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, 
Miguel Mora in Medardo Mairena, 
politični voditelji José Pallais, José Adán 
Aguerri, Dora María Téllez, Hugo Torres, 
Víctor Hugo Tinoco, Violeta Granera, Ana 
Margarita Vijil, Suyen Barahona in Pedro 
Joaquín Chamorro ter drugi opozicijski 
aktivisti, zagovorniki človekovih pravic in 
novinarji; poziva tudi, naj se spoštuje 
njihova temeljna pravna jamstva, 
človekove pravice ter državljanske in 
politične pravice; poziva, naj vlada 
nemudoma dokaže, da so zaporniki še živi 
in kje se nahajajo; opozarja, da je treba 
osebam v izgnanstvu dati popolna 
zagotovila, da se bodo lahko vrnile v 
državo;

2. poziva, naj se nemudoma in 
brezpogojno izpusti vse samovoljno 
pridržane politične zapornike, med 
katerimi so predsedniški kandidati 
Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix 
Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, 
Miguel Mora in Medardo Mairena, 
politični voditelji José Pallais, José Adán 
Aguerri, Dora María Téllez, Hugo Torres, 
Víctor Hugo Tinoco, Violeta Granera, Ana 
Margarita Vijil, Suyen Barahona in Pedro 
Joaquín Chamorro ter drugi opozicijski 
aktivisti, zagovorniki človekovih pravic in 
novinarji; poziva tudi, naj se spoštuje 
njihova temeljna pravna jamstva, 
človekove pravice ter državljanske in 
politične pravice; je zaskrbljen zaradi lova 
na čarovnice, katerega tarča so nekdanji 
sandinisti; poziva, naj vlada nemudoma 
dokaže, da so zaporniki še živi in kje se 
nahajajo; opozarja, da je treba osebam v 
izgnanstvu dati popolna zagotovila, da se 
bodo lahko vrnile v državo;
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4. ponavlja, da je treba znova 
vzpostaviti vključujoč dialog in 
demokracijo, saj je to edini miren izhod iz 
politične, gospodarske in socialne krize v 
Nikaragvi; poudarja, da je treba reforme 
sprejeti na vključujoč in pregleden način; 
poziva delegacijo EU v Nikaragvi, naj 
nadaljuje in okrepi diplomatsko 
sodelovanje v volilnem procesu in se pri 
oblasteh še naprej zavzema za politično 
rešitev krize v Nikaragvi;

4. ponavlja, da je treba znova 
vzpostaviti vključujoč dialog in 
demokracijo, saj je to edini miren izhod iz 
politične, gospodarske in socialne krize v 
Nikaragvi; poudarja, da je treba reforme 
sprejeti na vključujoč in pregleden način; 
poziva delegacijo EU v Nikaragvi, naj 
nadaljuje in okrepi diplomatsko 
sodelovanje v volilnem procesu in se pri 
oblasteh še naprej zavzema za politično 
rešitev krize v Nikaragvi; je pripravljen 
pomagati podpredsedniku 
Komisije/visokemu predstavniku Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko z 
napotitvijo misije EU za opazovanje 
volitev s polnimi pooblastili;
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