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Uznesenie Európskeho parlamentu o Nikarague, najmä zatknutí biskupa Rolanda 
Álvareza
(2022/2827(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague, najmä na uznesenie zo 16. 
decembra 2021 o situácii v Nikarague1 a z 9. júna 2022 o zneužívaní justície ako 
represívneho nástroja v Nikarague2,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN, najmä na jej článok 18 o 
slobode presvedčenia a prejavu, Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej 
článok 10 o slobode myslenia, svedomia a náboženského vyznania, a na Americký 
dohovor o ľudských právach, najmä na jeho článok 12 o slobode svedomia a 
náboženského vyznania,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Štandardné 
minimálne pravidlá OSN pre zaobchádzanie s väzňami (Pravidlá Nelsona Mandelu),

– so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1720 zo 14. októbra 2019 
o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Nikarague3,

– so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky 
Únie pre zahraničné veci (ďalej len „PK/VP“) zo 14. marca 2022 o trestaní politických 
väzňov,

– so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Úradu OSN pre ľudské práva z 9. mája 2022 o 
zásahu Nikaragui proti občianskej spoločnosti, na správu vysokého komisára OSN pre 
ľudské práva z 24. februára 2022 o situácii v oblasti ľudských práv v Nikarague a na 
vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva pred 49. zasadnutím Rady OSN 
pre ľudské práva 7. marca 2022,

– so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva č. 49/3 z 31. marca 2022 o 
presadzovaní a ochrane ľudských práv v Nikarague,

– so zreteľom na Dohodu, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej 
členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej4 (ďalej len 
„dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou“),

– so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže 19. augusta 2022 nikaragujská národná polícia násilne prepadla diecézu v 
Matagalpe a svojvoľne zatkla biskupa Rolanda Álvareza po dvojtýždňovej patovej 

1 Ú. v. EÚ C 251, 30.6.2022, s. 134.
2 Prijaté texty, P9_TA(2022)0238.
3 Ú. v. EÚ L 262, 15.10.2019, s. 58.
4 Ú. v. EÚ L 346, 15.12.2012, s. 3.
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situácii, a to spolu s piatimi kňazmi, dvoma seminaristmi a jedným kameramanom, ktorí 
sú teraz uväznení vo väzení El Chipote; keďže biskup Álvarez zohrával dôležitú úlohu 
ako sprostredkovateľ v národnom dialógu v roku 2018 a neustále vyzýval na pokojný a 
odôvodnený dialóg v Nikarague, pričom kritizoval zatvorenie siedmich katolíckych 
mediálnych rozhlasových staníc prevádzkovaných diecézou Matagalpy 1. augusta 2022;

B. keďže v policajnom vyhlásení sa neuvádzal dôvod na zatknutie, ale uvádzalo sa, že sú 
súčasťou vyšetrovania destabilizačných a provokačných činností v krajine, ktoré sa 
začalo 5. augusta 2022; keďže polícia neskôr potvrdila, že prebieha „právne 
vyšetrovanie“; keďže o niekoľko hodín neskôr viceprezident Nikaragui Rosario Murillo 
vo svojom prejave uviedol, že polícia obnovila v Matagalpe poriadok a že zatknutie 
biskupa bolo „nevyhnutné“;

C. keďže apoštolský nuncius v Nikarague, monsignor Waldemar Stanisław Sommertag, 
bol vyhostený v marci 2022, Padre Manuel Salvador García bol zadržaný v júni 2022, 
združenie charitatívnych misií radu Svätej Teresy z Kalkaty bolo vyhlásené za 
nezákonné a vyhostené v júli 2022 a štátna polícia údajne zakázala náboženské procesie 
naplánované na 13. a 14. augusta 2022; keďže päť ďalších kňazov, Uriel Vallejos, 
Vicente Martínez, Sebastián López, Mangel Hernández a Dani García, odišli do exilu v 
dôsledku zatknutia biskupa Álvareza; keďže biskup Silvio Báez bol v roku 2019 nútený 
odísť do exilu po tom, ako sa mu vyhrážali smrťou, čo Vatikán uznal; keďže 1. 
septembra 2022 nikaragujské orgány odsúdili monsignora Leonarda Josého Urbinu 
Rodrígueza na 30 rokov odňatia slobody; keďže ide len o niekoľko príkladov represií 
voči členom rímskokatolíckej cirkvi v Nikarague;

D. keďže nikaragujský režim od roku 2018 systematicky a opakovane uväzňuje, obťažuje a 
zastrašuje budúcich prezidentských kandidátov, opozičných lídrov a náboženských 
vodcov, najmä z rímskokatolíckej cirkvi, ako aj študentov a vodcov na vidieku, 
novinárov, obhajcov ľudských práv, organizácie občianskej spoločnosti, LGBTI osoby 
a zástupcov podnikov;

E. keďže odvtedy bol v Nikarague zavedený rámec pre štátne represie, ktorý sa vyznačuje 
systémovou beztrestnosťou porušovania ľudských práv, zhoršením stavu inštitúcií a 
právneho štátu a tichým súhlasom medzi výkonnou mocou a súdnictvom;

F. keďže útoky na slobodu prejavu, svedomia a náboženského vyznania sa zintenzívnili a 
hrozby prokuratúry voči niekoľkým novinárom, obhajcom ľudských práv ako kritikom 
režimu a členom rímskokatolíckej cirkvi – vzhľadom na ich sprostredkovateľské úsilie 
v národných rozhovoroch v roku 2018 a ich vypovedanie o porušovaní ľudských práv v 
súvislosti s prebiehajúcou krízou v Nikarague – viedli mnohých z nich k tomu, aby z 
Nikaragui odišli a hľadali ochranu;

G. keďže, ako jasne uviedli Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva a držitelia 
osobitného mandátu Rady OSN pre ľudské práva, väznené osoby boli zadržiavané z 
dôvodov nezlučiteľných s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a s 
nikaragujskou ústavou;

H. keďže zrušenie katolíckych rozhlasových staníc a dvoch ďalších komunitných 



RC\1263143SK.docx 5/7 PE733.862v01-00 }
PE734.571v01-00 }
PE734.579v01-00 }
PE734.581v01-00 }
PE734.585v01-00 } RC1

SK

rozhlasových a televíznych staníc krátko potom, a to za nadmerného použitia sily, sú 
poslednými z dlhého zoznamu viac ako 1 700 organizácií občianskej spoločnosti a 
najmenej 40 ženských organizácií, niekoľko politických strán, mediálnych združení a 
univerzít, ktoré napáda nikaragujský režim;

1. čo najdôraznejšie odsudzuje represie a zatýkanie členov rímskokatolíckej cirkvi v 
Nikarague, najmä zatknutie biskupa Rolanda Álvareza; naliehavo vyzýva nikaragujský 
režim, aby okamžite ukončil represie a obnovil úplné dodržiavanie všetkých ľudských 
práv vrátane slobody prejavu, náboženského vyznania a viery; vyzýva na okamžité a 
bezpodmienečné prepustenie všetkých svojvoľne zadržiavaných osôb vrátane biskupa 
Álvareza a osôb zadržiavaných spolu s ním a na zrušenie všetkých súdnych konaní proti 
nim vrátane trestov;

2. vyjadruje poľutovanie a dôrazne odsudzuje neustále zhoršovanie situácie v Nikarague a 
eskaláciu represií voči katolíckej cirkvi, predstaviteľom opozície, občianskej 
spoločnosti, obhajcom ľudských práv, novinárom, roľníkom, študentom a pôvodnému 
obyvateľstvu medzi inými aktérmi, ako aj ich svojvoľné zadržiavanie len za ich 
uplatňovanie základných slobôd, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie s nimi a ich 
zhoršujúce sa zdravie;

3. odsudzuje nezákonné zadržiavanie, nedostatočné záruky spravodlivého súdneho 
procesu a nezákonné odsúdenia politických väzňov, ku ktorým dochádza v Nikarague; 
zdôrazňuje, že súdny systém nie je nezávislý od výkonnej moci; vyjadruje znepokojenie 
nad manipuláciou trestného práva a využívaním justičného systému ako nástroja na 
kriminalizáciu uplatňovania občianskych a politických práv;

4. vyjadruje znepokojenie nad, podľa osobitného monitorovacieho mechanizmu pre 
Nikaraguu (MESENI), zhoršujúcou sa situáciou  viac ako 206 politických väzňov 
zadržiavaných v Nikarague od apríla 2018 a vyzýva na ich okamžité prepustenie, 
zrušenie súdnych konaní proti nim a na umožnenie bezpečného návratu všetkých 
utečencov a exilantov do ich domovov; naliehavo vyzýva nikaragujský režim, aby 
ukončil kruté a neľudské zaobchádzanie a rešpektoval fyzickú integritu, dôstojnosť, 
slobodu a právo na prístup k zdravotnej starostlivosti väznených osôb, ako aj ich rodín; 
považuje režim zodpovedný za zabezpečenie toho, aby podmienky zadržiavania boli v 
súlade s medzinárodnými právnymi záväzkami krajiny a normami v oblasti ľudských 
práv, ako sú Štandardné minimálne pravidlá OSN pre zaobchádzanie s väzňami;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 7. septembra 2022 bolo zatvorených ďalších 100 
MVO, čím sa ich celkový počet zatvorených MVO v Nikarague zvýšil v tomto roku na 
1 850; vyzýva nikaragujský režim, aby zastavil svojvoľné zatváranie mimovládnych 
organizácií a organizácií občianskej spoločnosti a obnovil právnu chartu všetkým 
organizáciám, politickým stranám, náboženským organizáciám, mediálnym združeniam 
a miestam, univerzitám a organizáciám pre ľudské práva, ktoré boli svojvoľne 
zatvorené, a aby vrátil všetok majetok, aktíva, dokumenty a vybavenie, ktoré boli 
neoprávnene zaistené, a obnovil ich legitímne právne postavenie;

6. odsudzuje zrušenie opozičných politických strán a nedostatočnú slobodu organizovať 
komunálne voľby 6. novembra 2022 a zúčastňovať sa na nich; naliehavo vyzýva na 
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obnovenie legitímnych správ v jurisdikciách El Cuá, San Sebastián de Yalí, Santa María 
de Pantasma, Murra a El Almendro;

7. dôrazne vyzýva Nikaraguu, aby zrušila právne predpisy prijaté od roku 2018, ktoré 
neprimerane obmedzujú občiansky a demokratický priestor; opakuje svoju výzvu, aby 
EÚ naďalej podporovala organizácie občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv a 
príbuzných politických väzňov v Nikarague aj v exile vrátane kňazov Uriela Vallejosa, 
Vicenta Martíneza, Sebastiána Lópeza, Mangela Hernándeza a Daniho Garcíu;

8. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú zohráva občianska spoločnosť, obhajcovia ľudských 
práv, novinári a členovia rímskokatolíckej cirkvi v Nikarague;

9. vyzýva nikaragujský režim, aby urýchlene umožnil návrat do krajiny medzinárodným 
organizáciám vrátane Medziamerickej komisie pre ľudské práva a Úradu vysokého 
komisára OSN pre ľudské práva, aby mohli monitorovať situáciu v oblasti ľudských 
práv v krajine;

10. vyzýva nikaragujský režim, aby vykonával rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva č. 
49/3, ktorou sa na obdobie jedného roka zriaďuje skupina expertov na ľudské práva s 
cieľom dohliadať na dôveryhodné, nestranné a hĺbkové vyšetrovania, zachovať dôkazy 
a zabezpečiť zodpovednosť za závažné porušenia, ku ktorým od roku 2018 prišlo; 
vyzýva nikaragujské inštitúcie, aby zabezpečili, že nebude pretrvávať beztrestnosť, 
pokiaľ ide o závažné porušovanie ľudských práv, čím sa obetiam poskytne prístup k 
spravodlivosti a úplné odškodnenie;

11. vyzýva Nikaraguu, aby iniciovala inkluzívny národný dialóg s cieľom zabezpečiť 
mierové a demokratické riešenie politickej a sociálnej krízy a krízy v oblasti ľudských 
práv;

12. vyzýva EÚ, aby prostredníctvom svojej vonkajšej činnosti a dialógu naďalej prioritne 
presadzovala podporu demokracie, právneho štátu, rovnosti a slobody médií a aby 
spolupracovala s medzinárodným spoločenstvom na ochrane dialógu, demokracie a 
ľudských práv v Nikarague; žiada delegáciu EÚ v Nikarague, aby pozorne sledovala 
vývoj v krajine vrátane monitorovania súdnych procesov a návštev vedúcich 
predstaviteľov opozície a kritikov vlády vo väzení alebo v domácom väzení; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, aby jej pomoc pri spolupráci posilnila podporu občianskej 
spoločnosti, najmä obhajcov ľudských práv, a aby sa žiadnym spôsobom nepodieľala na 
súčasnej represívnej politike nikaragujských orgánov;

13. pripomína, že vzhľadom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou musí 
Nikaragua dodržiavať a upevňovať zásady právneho štátu, demokracie a ľudských práv, 
najmä pokiaľ ide o ustanovenia uvedené v hlave I; so zreteľom na súčasné okolnosti 
pripomína svoju výzvu, aby sa začala uplatňovať demokratická doložka dohody 
o pridružení;

14. opakuje svoju výzvu, aby boli nikaragujskí sudcovia a prokurátori urýchlene zaradení 
do zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú sankcie EÚ, a aby sa zoznam osôb a subjektov, 
na ktoré boli uvalené sankcie, rozšíril tak, aby zahŕňal Daniela Ortegu a osoby v jeho 
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okruhu;

15. vyzýva členské štáty EÚ a Bezpečnostnú radu OSN, aby v súlade s článkami 13 a 14 
Rímskeho štatútu začali formálne vyšetrovanie prostredníctvom Medzinárodného 
trestného súdu voči Nikarague a Danielovi Ortegovi pre zločiny proti ľudskosti;

16. opakuje svoju žiadosť o okamžité vydanie Alessia Casimirriho do Talianska;

17. žiada svoju Konferenciu predsedov, aby povolila vyslanie vyšetrovacej misie na 
monitorovanie situácie v Nikarague;

18. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických 
štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému 
parlamentu, Limskej skupine, Vatikánu a vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.


