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B9-0192/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Boliviji
(2019/2896(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Boliviji,

– ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

– ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in njenih protokolov,

– ob upoštevanju poročila Organizacije ameriških držav o Boliviji z dne 14. novembra 
2019,

– ob upoštevanju izjave visoke predstavnice/podpredsednice Komisije Federice 
Mogherini na plenarnem zasedanju 14. novembra 2019 o razmerah v Boliviji,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je Evo Morales začel svoj mandat po zmagi na predsedniških volitvah leta 2006 ter 
ga obnovil na volitvah leta 2010 in leta 2015;

B. ker je Evo Morales z odobritvijo ustavnega sodišča sprejel sporno odločitev, da se bo 
potegoval še za četrti mandat, čeprav je bil njegov poskus spremembe ustave na 
referendumu zavrnjen;

C. ker so bile 20. oktobra v Boliviji predsedniške volitve, ki so jih zaznamovale številne 
nepravilnosti; ker so Bolivijci svoj protest izrazili na množičnih demonstracijah, ki so se 
sprevrgle v nasilje in nemire po vsej državi;

D. ker je bil po 83 % preštetih glasov v vodstvu dosedanji predsednik Morales s 45 % 
glasov, na drugem mestu pa je bil njegov glavni izzivalec in nekdanji predsednik Carlos 
Mesa, ki je prejel 38 % glasov;

E. ker so mednarodni opazovalci izrazili zaskrbljenost zaradi enodnevne prekinitve 
poročanja o rezultatih, temu pa je ob nadaljevanju štetja sledilo skokovito povečanje 
števila glasov za Eva Moralesa; ker je Evo Morales te navedbe zanikal in ker je tujim 
vladam ponudil, naj opravijo revizijo volitev, ter obljubil, da bo izvedel drugi krog, če 
bo ugotovljena volilna prevara;

F. ker je bolivijska vlada Organizacijo ameriških držav povabila, naj opravi revizijo 
volitev, in privolila, da bodo rezultati revizije zanjo zavezujoči; ker je glavna ugotovitev 
revizije, da je treba rezultate volitev zaradi resnih nepravilnosti razglasiti za nične in 
čim prej izvesti nove volitve;

G. ker je Evo Morales po objavi sklepov iz poročila Organizacije ameriških držav sklenil, 



RE\1193476SL.docx 3/4 PE643.361v01-00

SL

da bo sklical nove volitve, ki jih bo spremljala mednarodna skupnost;

H. ker sta morala Evo Morales in njegov podpredsednik Álvaro García Linara odstopiti s 
položaja in zbežati iz države, saj sta izgubila podporo policije in vojske;

I. ker je Evo Morales v Mehiki zaprosil za politični azil;

J. ker je po odstopu Eva Moralesa njegov položaj v skladu z ustavo prevzela Jeanine Añez 
kot najvišja uradnica; ker je njena edina naloga izvedba novih volitev;

K. ker je Jeanine Añez podpisala sporni odlok o zaščiti oboroženih sil pred kazenskim 
pregonom zaradi dejanj, storjenih z namenom ponovne vzpostavitve javnega reda;

L. ker sta oba domova bolivijske narodne skupščine 23. novembra 2019 potrdila 
zakonodajo, ki omogoča ponovno izvedbo predsedniških volitev in jo je nato podpisala 
začasna predsednica Añez;

M. ker ta zakonodaja prepoveduje kandidaturo po dveh zaporednih mandatih, kar pomeni, 
da Evo Morales ne more kandidirati;

N. ker Eva Moralesa ob morebitni vrnitvi v Bolivijo morda čaka sodni pregon zaradi 
terorizma in državnega prevrata;

O. ker je v nasilnih protestih po tem, odkar je Evo Morales zapustil državo, že umrlo 32 
ljudi;

1. poziva, naj v Boliviji prevladata zmernost in zdrav razum, da se omogoči konstruktivni 
dialog med vsemi stranmi in se vzpostavi ozračje zadostnega zaupanja in razumevanja, 
kar bo omogočilo mirno tranzicijo v Boliviji in premik z mrtve točke;

2. meni, da morata Evropska unija in mednarodna skupnost podpreti prizadevanja 
škofovske konference in osebnega odposlanca generalnega sekretarja OZN v pogajanjih 
o sporazumu med obema stranema za izvedbo svobodnih, vključujočih in preglednih 
volitev v skladu s časovnim razporedom, določenim v ustavi;

3. meni, da bi morale vse strani ravnati demokratično odgovorno, da bi omogočile hitro 
spravo in preprečile nadaljnje nasilje;

4. pozdravlja dejstvo, da sta oba domova bolivijske narodne skupščine odobrila ukrepe za 
pripravo naslednjih predsedniških volitev, ter meni, da je za ponovno vzpostavitev 
stabilnosti v Boliviji potrebna čim hitrejša izvedba novih volitev; zato podpira cilj 
imenovanja novega neodvisnega volilnega sodišča, da bi zagotovili pregledne volitve; 
nasprotuje vsakršni spremembi vlade, ki ni v celoti skladna z bolivijsko ustavo;

5. zavrača nenadno spremembo vlade, do katere je prišlo brez ozira na ustavno pravičnost 
in z grožnjo uporabe sile;

6. izraža globoko zaskrbljenost zaradi nepravilnosti v volilnem procesu, ki so povzročile 
politično nestabilnost in civilne nemire;

7. obžaluje nasilje, ki je sledilo volitvam in begu Eva Moralesa iz države, v katerem je že 
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umrlo 32 ljudi, več kot 100  je bilo ranjenih, nastala pa je tudi druga fizična in 
materialna škoda;

8. zavrača vsakršno vojaško posredovanje ali uporabo sile proti bolivijskim ljudem;

9. poziva k razveljavitvi odloka 4078, ki v nekaterih okoliščinah omogoča oprostitev 
pregona za pripadnike oboroženih sil, ki so lahko odgovorni za nasilno represijo s strani 
policije in vojske;

10. stoji ob strani bolivijskemu ljudstvu, kot jim je že do sedaj, zlasti v teh težkih trenutkih 
za demokracijo v državi;

11. še naprej podpira demokratično konsolidacijo in institucionalni razvoj Republike 
Bolivije;

12. opozarja, da je edina naloga začasne vlade predsednice Añez, da državo popelje do 
novih volitev, na katerih bodo lahko bolivijski državljani demokratično odločali o svoji 
vladi in politiki;

13. poziva k odpravi nekaterih zelo skrb zbujajočih ukrepov, ki jih je sprejela začasna vlada 
predsednice Añez, saj le poslabšujejo trenutno stanje: ti ukrepi zajemajo izgon 
novinarjev, neposreden vladni nadzor javnega radia in televizije, odpuščanje 
veleposlanikov v tujini ali prekinitev diplomatskih odnosov z nekaterimi sosednjimi 
državami;

14. poudarja, da je treba najti rešitev za to krizo zaradi dramatičnih gospodarskih razmer, 
saj vse bolj primanjkuje goriva in hrane, ter se izogniti novi humanitarni krizi, katere 
posledice bi bile nepredvidljive;

15. podpira organizacijo misije EU za opazovanje volitev v Boliviji;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, legitimni začasni predsednici republike in narodne skupščine Večnacionalne 
države Bolivije, vladam in parlamentom držav v skupini iz Lime, Evro-latinskoameriški 
parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.


