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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fil-Bolivja
(2019/2896(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) tat-
22 ta' Ottubru 2019 dwar il-proċess elettorali fil-Bolivja u tal-15 ta' Novembru 2019 
dwar is-sitwazzjoni fil-Bolivja,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Missjoni ta' Osservazzjoni Elettorali tal-
Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani (OAS) fil-Bolivja tal-21 ta' Ottubru 2019,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Grupp tal-Awdituri dwar il-Proċess Elettorali fil-
Bolivja tal-10 ta' Novembru 2019,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni mill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-
Bniedem, Michelle Bachelet, tas-16 ta' Novembru 2019,

– wara li kkunsidra r-referendum kostituzzjonali li sar fil-Bolivja fil-21 ta' Frar 2016,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-sitwazzjoni fil-Bolivja,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi fl-20 ta' Ottubru 2019, saru l-elezzjonijiet presidenzjali u leġiżlattivi fil-Bolivja 
f'ambjent polarizzat ferm minħabba l-kontroversja dwar l-aċċettazzjoni tal-kandidatura 
tal-President Evo Morales;

B. billi l-atmosfera fil-ġurnata tal-elezzjoni tal-20 ta' Ottubru kienet relattivament kalma, 
minkejja kampanja elettorali b'livell straordinarju ta' tensjoni u diviżjoni;

C. billi l-Kostituzzjoni tal-Bolivja tipprojbixxi b'mod speċifiku l-eżerċizzju ta' tliet mandati 
presidenzjali konsekuttivi; billi, għall-kuntrarju tad-dritt kostituzzjonali, il-President 
Morales sejjaħ referendum nazzjonali fl-2016 dwar il-possibbiltà li jerġa' joħroġ għall-
elezzjoni; billi l-President Morales injora d-deċiżjoni tal-poplu u ġiegħel lit-Tribunal 
Kostituzzjonali japprova l-kandidatura tiegħu, li finalment ġiet ikkonfermata mill-Qorti 
Suprema;

D. billi, skont il-Kostituzzjoni tal-Bolivja, il-limitu minimu biex elezzjoni presidenzjali 
tintrebaħ mal-ewwel tentattiv huwa ta' 50 % u wieħed tal-voti kollha, jew mill-inqas 
40 % tal-voti b'distakk ta' 10 % fuq il-kandidat presidenzjali fit-tieni post;

E. billi meta ngħaddew 83 % tal-voti mis-sistema għat-trażmissjoni tar-riżultati preliminari 
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(TREP), ir-riżultat kien 45 % għall-President Morales u 38 % għall-kandidat tal-
oppożizzjoni Carlos Mesa; billi l-issoktar tat-tendenza msemmija hawn, f'ċirkustanzi 
normali, kellu jwassal biex l-elezzjonijiet isiru għat-tieni darba, bid-data prevista tkun 
il-15 ta' Diċembru 2019;

F. billi t-Tribunal Elettorali Suprem ħa deċiżjoni mhux mistennija li jinterrompi l-għadd 
elettroniku (TREP), li reġa' beda ladarba ngħaddew 97 % tal-voti kollha; billi r-riżultat 
imħabbar reġġa' lura x-xejra inizjali; billi t-Tribunal Kostituzzjonali eskluda l-
possibbiltà li l-elezzjonijiet isiru għat-tieni darba fuq il-bażi li d-differenza perċentwali 
meħtieġa ta' 10 % bejn iż-żewġ kandidati ewlenin kienet intlaħqet;

G. billi l-azzjonijiet tat-Tribunal Elettorali Suprema wasslu għal nuqqas ta' qbil u suspetti 
ta' frodi mhux biss fost il-partitarji tal-kandidati tal-oppożizzjoni, iżda anke fost l-
osservaturi nazzjonali u internazzjonali u l-maġġoranza tal-komunità internazzjonali;

H. billi l-President Morales ipproklama lilu nnifsu pubblikament bħala r-rebbieħ tal-
elezzjoni, anke qabel ma r-riżultati uffiċjali kollha ġew trażmessi u mħabbra 
pubblikament;

I. billi dikjarazzjonijiet tal-OAS, l-UE u l-komunità internazzjonali esprimew tħassib serju 
dwar l-interruzzjoni mhux ġustifikata tal-għadd tal-voti, li tindika l-possibbiltà ta' 
approċċ preġudikat mill-osservaturi tal-Kummissjoni Elettorali; billi r-
rakkomandazzjoni tal-interlokuturi domestiċi u internazzjonali kienet li l-elezzjoni ssir 
għat-tieni darba bħala mod kif tintemm il-kriżi politika;

J. billi l-interruzzjoni mhux mistennija tal-għadd tal-voti u l-proklamazzjoni tar-rebħa 
mill-President Morales wasslu għal protesti u mobilizzazzjoni enormi mill-partitarji tal-
oppożizzjoni, kif ukoll mill-partitarji tal-President Morales stess; billi dawn id-
dimostrazzjonijiet kienu kawża ta' tħassib kbir għall-komunità internazzjonali kollha u, 
sal-lum, wasslu għall-qtil ta' mill-inqas 23 ruħ, filwaqt li mijiet aktar ġew feruti u aktar 
minn 600 ruħ ġew arrestati;

K. billi l-korp inkarigat mill-amministrazzjoni tal-elezzjonijiet ma kellu ebda kredibbiltà, u 
wieħed mill-membri tiegħu rriżenja matul l-għadd tal-voti; billi l-oppożizzjoni ma 
rrikonoxxietx ir-riżultat tal-elezzjoni mwettqa f'ċirkustanzi bħal dawn, u ddenunzjat 
frodi elettorali allegata;

L. billi l-UE ma bagħtitx missjoni ta' osservazzjoni elettorali sħiħa iżda kienet 
rappreżentata biss minn tim tekniku żgħir magħmul minn tliet uffiċjali bi grad iktar 
baxx;

M. billi bil-għan li terġa' tiġi stabbilita l-fiduċja, kemm il-gvern kif ukoll l-awtoritajiet 
elettorali aċċettaw awditu tekniku vinkolanti minn tim professjonali tal-OAS; billi dan l-
awditu kellu l-appoġġ tas-Segretarju Ġenerali tan-NU;

N. billi r-riżultat tal-awditu tal-OAS, ippubblikat fl-10 ta' Novembru 2019, irrikonoxxa li 
seħħet frodi elettorali enormi, b'mod partikolari l-manipulazzjoni tas-sistema tal-għadd 
tal-voti u l-manipulazzjoni tal-karti tal-vot u tal-voti nnifshom;

O. billi wara l-preżentazzjoni tar-rapport tal-awditu tal-OAS fl-10 ta' Novembru li talab li 
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l-proċess elettorali jiġi annullat u jsir mill-ġdid, ħafna uffiċjali tal-istat bi grad għoli 
rriżenjaw, inklużi il-President, il-Viċi President, il-President tas-Senat u rappreżentanti 
tal-korp elettorali; billi Evo Morales u xi membri oħra tal-gvern tiegħu ddeċidew li 
jitilqu mill-pajjiż u jabbandunaw il-funzjonijiet tagħhom;

P. billi diversi riżenji wasslu biex it-tieni Viċi President, Jeanine Áñez, tassumi l-
presidenza interim, bl-obbligu li ssejjaħ malajr elezzjonijiet presidenzjali ġodda billi 
dawn huma l-uniku mod demokratiku u kostituzzjonali biex il-kriżi attwali tissolva; 
billi, fl-14 ta' Novembru 2019, il-gvern interim tal-Bolivja u leġislaturi mill-partit tal-
kandidat li tneħħa mill-kariga, Evo Morales, ippruvaw jilħqu ftehim biex issir elezzjoni 
presidenzjali ġdida;

1. Jiddenunzja n-nuqqas ta' trasparenza u kredibbiltà tal-proċess elettorali u t-tentattiv ta' 
frodi min-naħa tal-awtoritajiet Bolivjani, biex b'hekk jimminaw id-dritt taċ-ċittadini 
Bolivjani li jeleġġu l-President tagħhom b'mod liberu u demokratiku;

2. Jiddenunzja bil-qawwa l-vjolenza u l-qerda li seħħew wara l-elezzjoni tal-20 ta' Ottubru 
u jagħti l-kondoljanzi tiegħu lill-membri tal-familja kollha tal-vittmi;

3. Jesprimi l-appoġġ sħiħ u r-rikonoxximent tiegħu għall-ħidma tal-osservaturi elettorali 
tal-OAS li ssir f'kundizzjonijiet estremament diffiċli;

4. Jikkundanna t-tentattiv ta' frodi elettorali, li tikkostitwixxi reat gravi; ifakkar li, skont il-
leġiżlazzjoni Bolivjana, individwi u organizzazzjonijiet involuti f'tali proċessi illegali 
għandhom jiġu esklużi awtomatikament mill-korpi elettorali u l-elezzjonijiet għandhom 
jiġu annullati;

5. Jilqa' d-deċiżjonijiet ta' dawk l-uffiċjali militari u tal-pulizija li mxew b'moderazzjoni u 
ma rażżnux liċ-ċittadini Bolivjani;

6. Jistieden lill-awtoritajiet interim il-ġodda jieħdu l-passi meħtieġa biex ibiddlu s-
sitwazzjoni u jerġgħu jdaħħlu l-fiduċja fil-proċess elettorali; jappella biex jiġi stabbilit 
djalogu bil-għan li tiġi organizzata minnufih elezzjoni ġdida demokratika, inklużiva, 
trasparenti u ġusta, b'korp elettorali magħmul minn nies ġodda, bħala soluzzjoni għall-
kriżi attwali; jilqa' l-ewwel passi li ttieħdu f'dan ir-rigward;

7. Jilqa' l-appell biex l-elezzjonijiet isiru f'Jannar 2020 bħala prova tar-rieda tal-
awtoritajiet interim li jsibu soluzzjoni malajr għall-kriżi; jistieden lill-awtoritajiet 
interim jassumu r-responsabbiltà għall-kredibbiltà tal-proċedura billi jorganizzaw 
elezzjonijiet li jsiru b'mod xieraq u inklużiv fejn l-atturi politiċi jkollhom l-opportunità 
jikkompetu f'konformità mal-liġi Bolivjana u l-ordni kostituzzjonali;

8. Jistieden lill-atturi politiċi differenti kollha u lil dawk f'pożizzjonijiet ta' responsabbiltà 
fl-armata biex jibqgħu lura mill-jwettqu atti vjolenti u biex jiżguraw it-twettiq tal-
proċess ta' djalogu demokratiku u paċifiku skont il-kostituzzjoni Bolivjana;

9. Jitlob b'insistenza li l-proċess elettorali l-ġdid isir fil-preżenza ta' osservaturi 
internazzjonali kredibbli u trasparenti, li jkunu liberi jaħdmu u jikkondividu l-
osservazzjonijiet indipendenti tagħhom;
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10. Jesprimi d-disponibbiltà tiegħu li jgħin fi proċess elettorali bħal dan u jistieden lill-
VP/RGħ tibgħat missjoni ta' osservazzjoni elettorali sħiħa tal-UE;

11. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Gvern tal-Bolivja, lill-Parlament Andin u lill-Assemblea EuroLat.


