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B9-0188/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Bolivia
(2019/2896(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Bolivia,

– având în vedere declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, în 
cadrul dezbaterii în plen din 13 noiembrie 2019,

– având în vedere comunicarea Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului din 19 
noiembrie 2019 privind riscul de impunitate și necesitatea unui dialog național1,

– având în vedere observațiile Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din 16 
noiembrie 2019 privind modul în care represiunea și utilizarea forței riscă să agraveze 
criza din Bolivia2,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât situația politică și socială din Bolivia a devenit din ce în ce mai critică, fiind 
alimentată de nemulțumirea populară în ceea ce privește tendințele de polarizare ale 
guvernului Morales și distrugerea mediului cauzată de proiectele de extracții, și a atins 
niveluri alarmante de violență în urma alegerilor prezidențiale din 20 octombrie 2019;

B. întrucât îndoielile cu privire la rezultatul acestor alegeri, care, în ciuda criticilor inițiale 
cu privire la legitimitatea lor, au fost recunoscute de Organizația Statelor Americane 
(OAS), prin trimiterea unei misiuni de observare a alegerilor care a fost ulterior extinsă 
printr-o misiune tehnică a UE, au dus, în cele din urmă, la o renumărare a voturilor sub 
conducerea OAS;

C. întrucât, la 10 noiembrie, președintele Evo Morales a acceptat rezultatele preliminare 
ale auditului OAS și a anunțat noi alegeri;

D. întrucât câteva ore mai târziu amenințarea de lovitură de stat s-a materializat atunci când 
comandantul suprem al forțelor armate boliviene, Williams Kaliman, care a servit, de 
asemenea, în funcția de atașat militar al Boliviei la Washington în perioada 2013-2016, 
i-a solicitat președintelui Morales demisia, lucru pe care acesta l-a făcut, pentru a evita 
noi vărsări de sânge și a reduce tensiunile; întrucât în ziua următoare Evo Morales a fost 
dus în exil în Mexic de un avion mexican;

E. întrucât intervenția deschisă a forțelor militare și polițienești a destabilizat și mai mult 
țara; întrucât multiplele acte de represiune comise de armată și de poliție în locuri 
publice amintesc cu putere de cele mai întunecate perioade ale dictaturilor civilo-

1 http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/296.asp 
2 https://news.un.org/en/story/2019/11/1051531 
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militare de zeci de ani din Bolivia și de cele peste 200 de lovituri de stat militare care au 
avut loc de la câștigarea independenței de către această țară în 1825 — cel mai mare 
număr pentru orice țară din America Latină;

F. întrucât violența, ura, discriminarea împotriva persoanelor indigene și rasismul declarat 
au escaladat pe străzi și au dus la moartea a cel puțin 32 de persoane; întrucât locuințele 
lui Evo Morales, ale surorii sale și ale unei serii de personalități guvernamentale au fost 
jefuite și distruse, steagul Wiphala al popoarelor indigene a fost ars și autorități precum 
primarul MAS, Patricia Arce, au fost goniți pe străzi în modul cel mai ofensator și 
oribil;

G. întrucât există un risc grav ca vidul politic actual să fie utilizat de forțe antidemocratice 
și rasiste pentru a întoarce înapoi progresele realizate în ceea ce privește emanciparea 
popoarelor indigene și integrarea acestora în statul plurietnic și plurilingv, reducând 
astfel în mod serios progresele înregistrate în ceea ce privește drepturile lor în calitate 
de cetățeni;

H. întrucât manifestarea cea mai îngrijorătoare a acestei încercări de a inversa și de a 
înăbuși potențialul unui model care se îndepărtează de structurile interne neo-coloniale 
și relațiile internaționale a fost autoproclamarea drept președinte de către al doilea 
vicepreședinte, de extremă dreaptă, al Senatului, Jeanine Áñez, act care nu are niciun 
temei juridic în Constituția Boliviei și nu a fost încă aprobat de congres, dar a fost 
consacrat de Curtea Constituțională;

I. întrucât, la 14 noiembrie, Jeanine Áñez a emis Decretul 4078, care conferă forțelor 
armate dreptul de „a sprijini poliția în apărarea societății și menținerea ordinii publice”, 
fără a le face răspunzătoare în fața justiției pentru infracțiunile comise, deschizând astfel 
calea impunității, așa cum s-a întâmplat în timpul dictaturilor civil-militare;

J. întrucât, la 23 noiembrie, Congresul bolivian a aprobat un proiect de lege privind 
organizarea de noi alegeri care, în conformitate cu Constituția Boliviei, ar trebui să aibă 
loc în termen de 90 de zile;

K. întrucât autoproclamata președintă interimară Jeanine Áñez și-a anunțat intenția de a-l 
acționa în justiție pe Evo Morales pentru „rebeliune și terorism”,

1. își exprimă regretul cu privire la tragedia suferită de victimele tulburărilor actuale din 
Bolivia, din partea oricărei părți, și transmite profunde condoleanțe familiilor și 
prietenilor acestora; invită autoritățile boliviene să ofere acces necondiționat la 
informații verificabile și actualizate cu privire la orice persoană care lipsește sau a fost 
ucisă, rănită sau reținută și să investigheze cauzele acestor decese, răniri sau rețineri;

2. subliniază necesitatea critică de a susține statul plurietnic și plurilingv legal în 
ansamblul său; denunță modalitatea ilegitimă prin care Jeanine Áñez s-a declarat 
președintă;

3. condamnă cu fermitate toate actele de rasism și denigrare, le consideră încălcări grave 
ale drepturilor omului și solicită clarificarea rapidă și completă a acestora în vederea 
urmăririi penale și a sancționării tuturor responsabililor din punct de vedere material și 
moral; subliniază că libertatea presei este un element esențial de stabilitate;
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4. îndeamnă toți actorii să se abțină de la violență, să evite escaladarea violenței, să 
utilizeze orice mijloace viabile de dezamorsare a situației explozive și să acționeze 
pentru a reinstaura stabilitatea instituțională a Boliviei pe baza actualei constituții;

5. este convins că o soluție sustenabilă trebuie să includă organizarea de alegeri noi și 
corecte, cu toate garanțiile, așa cum a anunțat Evo Morales înainte de a fi forțat să se 
retragă de către comandantul suprem al forțelor armate; ia act de anunțul din 23 
noiembrie cu privire la aceste alegeri și subliniază că guvernul interimar ar trebui să se 
abțină de la adoptarea de noi acte legislative până când acestea vor avea loc;

6. îndeamnă forțele armate să se întoarcă la cazarmă; invită instituțiile judiciare să-i aducă 
în fața instanței pe acei membri ai forțelor armate care au acționat în afara dispozițiilor 
legale ale Constituției Boliviei și ale standardelor internaționale;

7. solicită garantarea deplină și necondiționată a integrității personale a membrilor, a 
alegătorilor și simpatizanților guvernului MAS, care nu ar trebui să își încheie mandatul 
legal până la 21 ianuarie 2020;

8. îndeamnă toți actorii din Bolivia să prevină orice scenariu care readuce trecutul sumbru 
al dictaturilor, prin simboluri sau acte, și să găsească o soluție la criza actuală care să 
respecte pe deplin legalitatea constituției; reiterează faptul că comunitatea 
internațională, inclusiv UE, își poate oferi sprijinul prin diverse mijloace, cum ar fi o 
delegație de observare a alegerilor, în cazul în care bolivienii doresc acest lucru, dar nu 
poate fi niciodată actorul principal;

9. subliniază că nemulțumirea și manifestațiile publice nu trebuie exploatate în sensul 
reducerii garanțiilor constituționale și a drepturilor statului plurietnic și plurilingv al 
Boliviei, nici în sensul diminuării progresului social din ultimii 14 de ani; subliniază că 
nu trebuie găsite niciodată motive, nici măcar în raport cu deciziile politice anterioare, 
care să poată justifica utilizarea forței disproporționate, a violenței, a represiunii, a 
rasismului sau a escaladării către război civil;

10. condamnă adoptarea Decretului 4078 și solicită derogarea sau anularea rapidă a acestuia 
pentru a evita impunitatea forțelor armate;

11. condamnă, de asemenea, anunțul potrivit căruia Evo Morales va fi acționat în justiție 
pentru „rebeliune și terorism”;

12. invită UE și delegația sa din Bolivia să sprijine întoarcerea pașnică la statul bolivian 
legal anterior; solicită o declarație clară împotriva oricărei încercări de reinstaurare a 
rasismului și care să evidențieze faptul că UE își oferă sprijinul pentru depășirea crizei 
actuale și a stării de impunitate din Bolivia;

13. solicită UE să ia măsuri diplomatice proporționale în cazul în care actualul guvern 
autoproclamat nu asigură desfășurarea unor alegeri noi, deschise și corecte în intervalul 
de timp prevăzut de Constituția Boliviei;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și 
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guvernului și autorităților din Bolivia și Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane.


