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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Boliwii
(2019/2896(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie sytuacji w Boliwii,

– uwzględniając oświadczenia rzecznika prasowego wiceprzewodniczącej / wysokiej 
przedstawiciel w sprawie procesu wyborczego oraz sytuacji w Boliwii z dnia 22 
października 2019 r., dnia 24 października 2019 r. i dnia 9 listopada 2019 r., a także 
oświadczenia wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel z dnia 10 listopada i 15 
listopada 2019 r.,

– uwzględniając oświadczenie wysłanej przez OPA misji obserwacji wyborów w Boliwii 
z dnia 21 października 2019 r.,

– uwzględniając oświadczenie grupy kontrolerów procesu wyborczego w Boliwii z 10 
listopada 2019 r.,

– uwzględniając oświadczenie przypisywane rzecznikowi sekretarza generalnego ONZ w 
sprawie sytuacji w Boliwii, wydane dnia 10 listopada 2019 r.,

– uwzględniając oświadczenie Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw 
Człowieka, Michelle Bachelet, z dnia 16 listopada 2019 r. w sprawie represji oraz 
niepotrzebnego i nieproporcjonalnego użycia siły, co może zaostrzyć sytuację w 
Boliwii,

– uwzględniając referendum konstytucyjne przeprowadzone w Boliwii w dniu 21 lutego 
2016 r.,

– uwzględniając wspólną europejską strategię dla Boliwii na lata 2017-2020,

– uwzględniając Amerykańską konwencję praw człowieka, podpisaną i ratyfikowaną 
przez Boliwię,

– uwzględniając ostatnie oświadczenia prasowe Międzyamerykańskiej Komisji Praw 
Człowieka dotyczące Boliwii, w szczególności oświadczenia z dnia 23 października, 12 
listopada i 19 listopada, ostrzegające o ryzyku bezkarności mimo naruszeń praw 
człowieka w Boliwii,

– uwzględniając konstytucję Boliwii, w tym jej art. 4 oraz tytuły VII i VIII,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

– uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,
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A. mając na uwadze, że po przegraniu referendum w sprawie zmiany konstytucji Boliwii w 
2016 r., Evo Morales kandydował na czwartą kadencję prezydencką za zgodą 
Trybunału Konstytucyjnego, która to decyzja wykazała wyraźny brak niezawisłości 
wymiaru sprawiedliwości w Boliwii;

B. mając na uwadze, że wybory prezydenckie i parlamentarne, które odbyły się w Boliwii 
dnia 20 października, charakteryzowały się licznymi nieprawidłowościami na korzyść 
partii Evo Moralesa; mając na uwadze, że obywatele uczestniczyli w nich bardzo 
licznie, w sposób pokojowy i uporządkowany;

C. mając na uwadze, że po przeliczeniu ponad 80% głosów w systemie szybkiej i 
bezpiecznej transmisji wstępnych wyników (TREP) Najwyższy Sąd Wyborczy przestał 
ujawniać wstępne wyniki; mając na uwadze, że ówczesne liczby wyraźnie wskazywały 
na potrzebę przeprowadzenia drugiej tury głosowania; mając na uwadze, że 24 godziny 
później Najwyższy Sąd Wyborczy „przedstawił dane z niewytłumaczalną zmianą 
tendencji, która drastycznie zmieniła losy wyborów i spowodowała utratę zaufania do 
procesu wyborczego”, jak stwierdziła Organizacja Państw Amerykańskich (OPA);

D. mając na uwadze, że Najwyższy Sąd Wyborczy wykluczył możliwość przeprowadzenia 
drugiej tury wyborów na tej podstawie, że osiągnięta została wymagana różnica 10% 
między dwoma czołowymi kandydatami;

E. mając na uwadze, że wśród obserwatorów krajowych i międzynarodowych oraz 
społeczności międzynarodowej decyzja ta budzi wątpliwości co do przejrzystości i 
wiarygodności procesu wyborczego oraz podejrzenia o oszustwo; mając na uwadze, że 
UE i OPA wyraziły, między innymi, swoje wielkie zaniepokojenie nieuzasadnioną 
przerwą w liczeniu głosów i wezwały do przeprowadzenia drugiej tury w celu 
przywrócenia zaufania i zapewnienia pełnego poszanowania demokratycznego wyboru 
narodu boliwijskiego;

F. mając na uwadze, że opublikowanie wyników i ogłoszenie zwycięstwa Evo Moralesa 
nie zostało uznane przez opozycję, która twierdzi, że jest to oszustwo wyborcze; mając 
na uwadze, że władze Boliwii zaprosiły OPA do przeprowadzenia wiążącej kontroli 
technicznej; mając na uwadze, że w wyniku kontroli ze strony OPA dnia 10 listopada 
ujawniono poważne nieprawidłowości i manipulacje podczas głosowania, wezwano do 
unieważnienia wyników wyborów i zalecono przeprowadzenie nowych wyborów, w 
ramach których należy wybrać nowe organy nadzoru w celu zapewnienia wiarygodnego 
procesu wyborczego;

G. mając na uwadze, że wysocy rangą członkowie sił zbrojnych zasugerowali rezygnację 
byłego prezydenta Evo Moralesa; mając na uwadze, że siły zbrojne i policja powinny 
powstrzymać się od wywierania wpływu na procesy polityczne i być poddane kontroli 
cywilnej;

H. mając na uwadze, że Evo Morales i niektórzy inni członkowie jego rządu złożyli 
rezygnację ze stanowisk i postanowili opuścić kraj oraz zrezygnować z pełnionych 
funkcji; mając na uwadze, że kilka rezygnacji uprawniło drugą wiceprzewodniczącą – 
prezydent Jeanine Áñez – do objęcia tymczasowej prezydencji, nakładając na nią 
konstytucyjny obowiązek i polityczną odpowiedzialność za szybkie wezwanie do 
przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich, będących jedynym 
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demokratycznym i konstytucyjnym sposobem rozwiązania obecnego kryzysu;

I. mając na uwadze, że w dniu 23 listopada 2019 r. boliwijscy ustawodawcy przyjęli 
ustawę, która określa ramy czasowe wyborów do nowego Najwyższego Sądu 
Wyborczego, umożliwia przeprowadzenie nowych wyborów i unieważnia wyniki 
wyborów z dnia 20 października 2019 r; mając na uwadze, że prezydent Áñez podpisała 
w dniu 24 listopada tę ustawę, jednak harmonogram nowych wyborów pozostaje 
niejasny;

J. mając na uwadze, że w Boliwii mają obecnie miejsce niepokoje społeczne, masowe 
protesty i demonstracje, które do tej pory spowodowały co najmniej 32 ofiary 
śmiertelne i ponad 700 rannych, a ponad 600 osób aresztowano;

K. mając na uwadze, że kraj ten cierpi z powodu braku żywności i paliwa, co ma poważne 
konsekwencje dla ludności cywilnej w związku z blokadami ulicznymi postawionymi 
przez zwolenników Moralesa; mając na uwadze rosnące obawy związane z eskalacją 
przemocy, rzekomym niepotrzebnym i nieproporcjonalnym używaniem siły przez 
służby bezpieczeństwa oraz rozłamem społecznym;

1. wyraża ubolewanie z powodu niepokojów społecznych i przemocy, które panują w 
Boliwii po wyborach i potępia je, a także składa kondolencje wszystkim członkom 
rodzin ofiar; wzywa wszystkie poszczególne podmioty polityczne oraz podmioty 
odpowiedzialne w wojsku i policji do powstrzymania się od przemocy, zmniejszenia 
napięcia i maksymalnego powstrzymania się od przemocy; wzywa byłych polityków, 
zarówno w Boliwii, jak i poza nią, do zaprzestania nawoływania do działań 
prowadzących do niedoborów towarów i eskalacji przemocy; wzywa siły 
bezpieczeństwa do zachowania proporcjonalności i powściągliwości w utrzymywaniu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego; wzywa do szybkiego, bezstronnego, 
przejrzystego i kompleksowego prowadzenia dochodzeń w sprawie przemocy;

2. popiera oświadczenie Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka z dnia 19 
listopada 2019 r., wyrażające zaniepokojenie dekretem nr 4078 zachęcającym do 
bezkarności członków sił zbrojnych uczestniczących w kontroli bezpieczeństwa 
publicznego i naruszającym obowiązek państw w zakresie prowadzenia dochodzeń, 
ścigania, osądzania i karania przypadków łamania praw człowieka;

3. potępia władze Boliwii za brak przejrzystości i wiarygodności oraz próbę popełnienia 
oszustwa wyborczego; broni wolnej woli obywateli Boliwii do demokratycznego 
wyboru swojego prezydenta w ścisłej zgodności z konstytucją i uzupełniającymi ją 
ustawami; wyraża pełne poparcie dla wyników pracy OPA i jej kontroli wyborczej;

4. wzywa wszystkie podmioty do nawiązania dialogu zobowiązującego do osiągnięcia 
pokojowego rozwiązania obecnego kryzysu poprzez pokojowe pojednanie narodowe 
oraz zorganizowanie natychmiastowych, przejrzystych, sprawiedliwych i wiarygodnych 
wyborów, w tym poprzez powołanie nowego składu organu wyborczego; wzywa 
wszystkie podmioty do wzięcia na siebie demokratycznej odpowiedzialności za takie 
rozwiązanie konfliktu;

5. z zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki podjęte w tym zakresie oraz przyjęcie 
projektu ustawy umożliwiającej przeprowadzenie nowych wyborów w 2020 r; 
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podkreśla potrzebę zagwarantowania kontynuacji takiego procesu demokratycznego i 
pokojowego dialogu, który będzie zgodny z konstytucją Boliwii; wzywa wszystkie 
podmioty do przestrzegania prawa międzynarodowego, a zwłaszcza podstawowych 
praw człowieka;

6. przypomina, że poszanowanie niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, pluralizmu 
politycznego oraz wolności zgromadzeń i wypowiedzi wszystkich mieszkańców 
Boliwii, w tym obywateli i ludów tubylczych pochodzenia chłopskiego, to prawa 
podstawowe i podstawowe filary demokracji i praworządności;

7. podkreśla znaczenie obecności wiarygodnych obserwatorów międzynarodowych, którzy 
mogą działać swobodnie i niezależnie, oraz wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką 
przedstawiciel do wysłania pełnoprawnej unijnej misji obserwacji wyborów; zachęca 
ESDZ i delegaturę UE w Boliwii do finansowania również szkolenia z obywatelskiej 
obserwacji wyborów w dniu wyborów, aby wzmocnić demokratyczne uczestnictwo, w 
szczególności młodzieży boliwijskiej, która przewodziła pokojowym protestom 
przeciwko oszustwom wyborczym;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, parlamentom i rządom państw członkowskich, 
rządowi i parlamentowi Boliwii, Parlamentowi Wspólnoty Andyjskiej oraz 
Zgromadzeniu EuroLat.


