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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία
(2019/2896(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη 
Βολιβία,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου 
σχετικά με την εκλογική διαδικασία και την κατάσταση στη Βολιβία, της 22ας 
Οκτωβρίου 2019, της 24ης Οκτωβρίου 2019 και της 9ης Νοεμβρίου 2019, και τις 
δηλώσεις της ΑΠ/ΥΕ της 10ης Νοεμβρίου και της 15ης Νοεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αποστολής Παρακολούθησης Εκλογών του Οργανισμού 
Αμερικανικών Κρατών στη Βολιβία, της 21ης Οκτωβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας Ελεγκτών της Εκλογικής Διαδικασίας στη 
Βολιβία, της 10ης Νοεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση που αποδίδεται στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα 
του ΟΗΕ, για την κατάσταση στη Βολιβία, στις 10 Νοεμβρίου 2019,

– λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet, της 16ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
καταστολή και την περιττή και δυσανάλογη χρήση βίας που ενδέχεται να οξύνει την 
κατάσταση στη Βολιβία,

– έχοντας υπόψη το συνταγματικό δημοψήφισμα που διεξήχθη στη Βολιβία στις 21 
Φεβρουαρίου 2016,

– έχοντας υπόψη την κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Βολιβία για την περίοδο 2017-
2020,

– έχοντας υπόψη την Αμερικανική Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία 
υπογράφτηκε και κυρώθηκε από τη Βολιβία,

– έχοντας υπόψη τα τελευταία ανακοινωθέντα τύπου που εξέδωσε η Διαμερικανική 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη Βολιβία, και ιδίως τα 
ανακοινωθέντα Τύπου της 23ης Οκτωβρίου, της 12ης Νοεμβρίου και της 19ης 
Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τον κίνδυνο ατιμωρησίας για παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βολιβία,

– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βολιβίας, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 4 και 
των τίτλων VII και VIII,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού δεν κατόρθωσε να κερδίσει το δημοψήφισμα για την 
τροποποίηση του συντάγματος της Βολιβίας το 2016, ο Έβο Μοράλες έθεσε 
υποψηφιότητα για τέταρτη θητεία με την έγκριση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, μια 
απόφαση που έδειχνε σαφή έλλειψη ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος στη 
Βολιβία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη 
Βολιβία στις 20 Οκτωβρίου 2019 σημαδεύτηκαν από αρκετές παρατυπίες υπέρ του 
κόμματος του Έβο Μοράλες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες συμμετείχαν μαζικά, 
ειρηνικά και ομαλά·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη μέτρηση άνω του 80 % των ψήφων από το σύστημα 
ταχείας και ασφαλούς μετάδοσης προκαταρκτικών αποτελεσμάτων (TREP), το 
Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο σταμάτησε να δημοσιοποιεί προκαταρκτικά 
αποτελέσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σημείο εκείνο τα αριθμητικά στοιχεία 
έδειχναν σαφώς ότι θα έπρεπε να διεξαχθεί δεύτερος γύρος ψηφοφορίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι 24 ώρες αργότερα το Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο «παρουσίασε δεδομένα 
με μια ανεξήγητη αλλαγή τάσης που τροποποιούσαν ριζικά την πορεία των εκλογών 
και προκάλεσαν απώλεια εμπιστοσύνης στην εκλογική διαδικασία», όπως δήλωσε ο 
Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ)·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο απέκλεισε τη δυνατότητα 
ενός δεύτερου γύρου εκλογών, με το σκεπτικό ότι είχε επιτευχθεί η απαιτούμενη 
ποσοστιαία διαφορά του 10 % μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω απόφαση προκάλεσε αμφιβολίες μεταξύ εθνικών και 
διεθνών παρατηρητών και της διεθνούς κοινότητας όσον αφορά τη διαφάνεια και την 
αξιοπιστία της διαδικασίας, καθώς και υπόνοιες απάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
και ο ΟΑΚ, μεταξύ άλλων, εξέφρασαν μεγάλη ανησυχία για την αδικαιολόγητη 
διακοπή της καταμέτρησης των ψήφων και ζήτησαν να πραγματοποιηθεί δεύτερος 
γύρος προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να διασφαλιστεί ότι τηρήθηκε 
πλήρως η δημοκρατική επιλογή του βολιβιανού λαού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και η ανακήρυξη της 
νίκης του Έβο Μοράλες δεν αναγνωρίστηκαν από την αντιπολίτευση που ισχυρίστηκε 
ότι υπήρξε εκλογική νοθεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βολιβιανές αρχές κάλεσαν τον 
ΟΑΚ να διενεργήσει δεσμευτικό τεχνικό έλεγχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 
Νοεμβρίου ο έλεγχος του ΟΑΚ αποκάλυψε σημαντικές παρατυπίες και πράξεις 
χειραγώγησης κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ζήτησε την ακύρωση του 
αποτελέσματος των εκλογών και συνέστησε μια νέα εκλογική διαδικασία που θα πρέπει 
να περιλαμβάνει νέες εκλογικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί η διεξαγωγή 
αξιόπιστων εκλογών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ανώτερα μέλη των ενόπλων δυνάμεων εισηγήθηκαν την 
παραίτηση του πρώην Προέδρου Έβο Μοράλες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες 
δυνάμεις και η αστυνομία θα πρέπει να απέχουν από το να επηρεάζουν τις πολιτικές 
διαδικασίες και θα πρέπει να υπόκεινται σε πολιτικό έλεγχο·
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Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Έβο Μοράλες και ορισμένα άλλα μέλη της κυβέρνησής του 
παραιτήθηκαν από τα αξιώματά τους και αποφάσισαν να φύγουν από τη χώρα και να 
εγκαταλείψουν τα καθήκοντά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραιτήσεις έδωσαν το 
δικαίωμα στη δεύτερη αντιπρόεδρο Jeanine Áñez να αναλάβει προσωρινά την 
προεδρία, με τη συνταγματική υποχρέωση και την πολιτική ευθύνη να διενεργήσει 
ταχέως νέες προεδρικές εκλογές, κάτι που αποτελεί τον μοναδικό δημοκρατικό και 
συνταγματικό τρόπο επίλυσης της τρέχουσας κρίσης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Νοεμβρίου 2019, οι νομοθέτες της Βολιβίας ενέκριναν 
νομοσχέδιο που καθορίζει το χρονοδιάγραμμα για την εκλογή νέου Ανώτατου 
Εκλογικού Δικαστηρίου, επιτρέπει νέες εκλογές και ακυρώνει τα αποτελέσματα των 
εκλογών της 20 Οκτωβρίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοσχέδιο υπεγράφη 
από την κ. Áñez στις 24 Νοεμβρίου, αλλά το χρονοδιάγραμμα για τις νέες εκλογές 
παραμένει ασαφές·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βολιβία γνωρίζει εμφύλιες ταραχές, μαζικές διαμαρτυρίες 
και διαδηλώσεις που έχουν ήδη προκαλέσει τουλάχιστον 32 θανάτους, περισσότερους 
από 700 τραυματίες και πάνω από 600 συλλήψεις·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα υποφέρει από ελλείψεις σε τρόφιμα και καύσιμα που 
έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον πληθυσμό λόγω των αποκλεισμών δρόμων από 
οπαδούς του Μοράλες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με 
την κλιμάκωση της βίας, τις καταγγελίες για περιττή και δυσανάλογη χρήση βίας από 
τις δυνάμεις ασφαλείας και τον κατακερματισμό της κοινωνίας·

1. αποδοκιμάζει και καταδικάζει τις εμφύλιες ταραχές και τη βία που διέρχεται η Βολιβία 
μετά τις εκλογές και εκφράζει τα συλλυπητήριά του σε όλα τα μέλη των οικογενειών 
των θυμάτων· καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες και τους υπευθύνους του 
στρατού και της αστυνομίας να απόσχουν από πράξεις βίας, να μειώσουν τις εντάσεις 
και να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση· ζητεί από τις πρώην πολιτικές 
προσωπικότητες τόσο εντός όσο και εκτός της Βολιβίας να σταματήσουν να 
ενθαρρύνουν δράσεις που οδηγούν σε ελλείψεις αγαθών και σε κλιμάκωση της βίας· 
καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να επιδεικνύουν πνεύμα αναλογικότητας και 
αυτοσυγκράτησης όσον αφορά τη διατήρηση της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης· 
ζητεί άμεσες, αμερόληπτες, διαφανείς και διεξοδικές έρευνες για τη βία·

2. στηρίζει τη δήλωση της 19hw Νοεμβρίου 2019 της Διαμερικανικής Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην οποία εκφράζεται ανησυχία της το διάταγμα 4078 το 
οποίο ενθαρρύνει την ατιμωρησία των μελών των ενόπλων δυνάμεων που συμμετέχουν 
στον έλεγχο της δημόσιας ασφάλειας και αντιβαίνουν στην υποχρέωση των κρατών να 
ερευνούν, να διώκουν, να κρίνουν και να τιμωρούν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

3. καταγγέλλει τις βολιβιανές αρχές για την έλλειψη διαφάνειας και αξιοπιστίας τους και 
για την απόπειρα εκλογικής απάτης· υπερασπίζεται την ελεύθερη βούληση των 
βολιβιανών πολιτών να εκλέγουν δημοκρατικά τον Πρόεδρό τους, με αυστηρή τήρηση 
του Συντάγματος και των συμπληρωματικών νόμων του· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του για τα πορίσματα του ΟΑΚ και του εκλογικού ελέγχου·

4. καλεί όλους τους παράγοντες να καθιερώσουν διάλογο που θα δεσμευτεί για την 
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επίτευξη ειρηνικής λύσης στην τρέχουσα κρίση μέσω της ειρηνικής εθνικής 
συμφιλίωσης και της διοργάνωσης άμεσων, διαφανών, δίκαιων και αξιόπιστων 
εκλογών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός νεοσυσταθέντος εκλογικού 
οργάνου· καλεί όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να αναλάβουν τη δημοκρατική 
ευθύνη τους για την επίτευξη αυτού του στόχου·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πρώτα βήματα που έγιναν στο πλαίσιο αυτό και 
για την έγκριση νομοσχεδίου που επιτρέπει τη διεξαγωγή νέων εκλογών το 2020· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαδικασίας δημοκρατικού 
και ειρηνικού διαλόγου σύμφωνα με το βολιβιανό σύνταγμα· καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους παράγοντες να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και, ιδίως, με τις 
θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6. επαναλαμβάνει ότι ο σεβασμός της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος, η 
πολυφωνία και η ελευθερία του συνέρχεσθαι και της έκφρασης για όλους τους 
Bολιβιανούς, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών αυτοχθόνων εθνών και λαών, 
αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα και βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου·

7. τονίζει τη σημασία της παρουσίας αξιόπιστων διεθνών παρατηρητών που μπορούν να 
λειτουργούν ελεύθερα και ανεξάρτητα, και καλεί την ΑΠ/ΥΕ να αποστείλει μια 
ολοκληρωμένη αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και 
την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βολιβία να χρηματοδοτούν επίσης την κατάρτιση 
πολιτών-εκλογικών παρατηρητών για την ημέρα των εκλογών, προκειμένου να 
ενισχυθεί η δημοκρατική συμμετοχή, ιδίως των νέων στη Βολιβία που ηγήθηκαν στις 
ειρηνικές διαμαρτυρίες κατά της εκλογικής απάτης·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και τις αρχές της Βολιβίας, στο 
Κοινοβούλιο των Άνδεων και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής 
Αμερικής.


