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Резолюция на Европейския парламент относно положението в Боливия
(2019/2896(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид изявлението от 10 ноември 2019 г. на заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност относно положението в Боливия,

– като взе предвид референдума в Боливия от януари 2009 г., с който бе одобрена 
новата конституция,

– като взе предвид решението на Конституционния съд на Боливия от април 2013 г.,

– като взе предвид референдума в Боливия от февруари 2016 г., с който бе 
отхвърлено премахването на ограничението за президентския мандат,

– като взе предвид решението на Конституционния съд на Боливия от ноември 
2017 г. за премахване на ограничението за президентския мандат,

– като взе предвид съобщението на Конституционния съд на Боливия от 12 ноември 
2019 г.,

– като взе предвид частичните предварителни резултати, обявени от Върховния 
избирателен съд (TSE) на 20 октомври 2019 г.,

– като взе предвид изявлението на мисията на Организацията на американските 
държави (ОАД) за наблюдение на изборите в Боливия от 21 октомври 2019 г.,

– като взе предвид изявлението на групата одитори относно изборния процес в 
Боливия от 10 ноември 2019 г.,

– като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека 
Мишел Башле от 16 ноември 2019 г.,

– като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Боливия,

– като взе предвид окончателните резултати, обявени от Върховния избирателен 
съд (TSE) на 25 октомври 2019 г.,

– като взе предвид предварителния доклад на Организацията на американските 
държави до генералния секретариат от 20 октомври 2019 г.,

– като взе предвид президентски указ № 4078 на временния президент Янине Анес 
Чавес от 15 ноември 2019 г.,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,
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А. като има предвид, че Ево Моралес беше несменяем президент на страната от 22 
януари 2006 г. до 10 ноември 2019 г., използвайки оспорвани методи за оказване 
на натиск на върховния конституционен орган с цел промяна на правилата, което 
да му позволи да продължи да изпълнява функциите си – нещо, което 
Конституцията на Боливия не позволяваше до 2014 г.;

Б. като има предвид, че на референдума от 2016 г., с който Моралес искаше да 
получи четвърти мандат чрез премахване на ограничението, тази възможност 
беше отхвърлена с малко мнозинство; като има предвид, че въпреки това той 
реши да пренебрегне това решение и продължи да настоява за промяна на 
конституцията по този въпрос;

В. като има предвид, че Конституционният съд отмени ограничението за мандата 
тъкмо навреме, за да даде възможност на Моралес да участва в изборите през 
2019 г. и да се опита да получи четвърти последователен президентски мандат, в 
резултат на грубия и силен натиск, оказан от неговото правителство върху най-
висшата конституционна изпълнителна власт (Конституционния съд);

Г. като има предвид, че президентските избори се проведоха в Боливия на 20 
октомври 2019 г. при умерено напрегната обстановка и че до обявяването на 
окончателните резултати не бяха наблюдавани остри сблъсъци;

Д. като има предвид, че миналия петък временното правителство на Боливия 
предяви срещу бившия президент Ево Моралес наказателен иск за предполагаема 
противодържавна дейност и тероризъм;

Е. като има предвид, че Върховният избирателен съд обяви неочаквано и 
немотивирано решение за спиране на преброяването на гласовете до понеделник, 
21 октомври 2019 г.,19.00 ч., след което в рамките на няколко минути Моралес 
получи преднина от над 10% в резултат на манипулациите на неговото 
правителство, които по-късно бяха потвърдени от одитния доклад на ОАД;

Ж. като има предвид, че на органа, натоварен с администрирането на изборите, 
липсва каквато и да е надеждност;  като има предвид, че при тези обстоятелства 
народът на Боливия не призна резултатите от изборите и осъди предполагаемите 
изборни измами;

З. като има предвид, че одитният доклад на ОАД констатира нередности в четири 
области: информационната система за частичните предварителни резултати и 
окончателните резултати, веригата на съхранение на изборните материали, 
законността и целостта на формулярите за резултати, както и статистическия 
анализ на резултатите, и стигна до заключението, че резултатите от изборите 
следва да се отменят и да се проведат нови избори веднага щом бъдат налице 
подходящи условия, включително нов Върховен избирателен съд;

И. като има предвид, че на 10 ноември след публичен натиск и призиви от 
въоръжените сили за подаване на оставка Ево Моралес и Алваро Гарсия Линера 
подадоха оставка съответно като президент и вицепрезидент и потърсиха 
убежище в Мексико;
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Й. като има предвид, че вторият заместник-председател на Сената г-жа Янине Анес 
Чавес беше обявена за временен президент в съответствие с член 169, параграф1 
от Конституцията на Боливия и с подкрепата на Конституционния съд на 
Боливия, който отново изтъкна, че страната не бива никога да остава без 
президент; като има предвид, че вторият вицепрезидент г-жа Янине Анес пое 
временното президентство вследствие на няколко оставки и със задължението 
бързо да обяви нови президентски избори, тъй като това е единственият 
демократичен и конституционен път за разрешаване на настоящата криза; като 
има предвид, че на 14 ноември 2019 г. временното правителство на Боливия и 
законодатели от партията на отхвърления кандидат Ево Моралес се опитаха да 
постигнат споразумение за провеждане на нови президентски избори;

К. като има предвид, че според конституцията в рамките на 90 дни от встъпването в 
длъжност на временен президент трябва да се проведат нови избори;

Л. като има предвид, че насилието и протестите доведоха до стотици жертви;

1. изразява своето дълбоко несъгласие с настоящата вълна от ожесточени сблъсъци 
между членове и последователи на противопоставящи се партии и евентуалната 
заплаха от по-нататъшна ескалация и изразява своите съболезнования на всички 
членове на семействата на жертвите;

2. приветства единодушното решение на двете камари на Конгреса на Боливия да 
одобрят законопроект, който отменя резултатите от президентските избори в 
страната през миналия месец и дава възможност за провеждане на нови избори;

3. осъжда липсата на прозрачност и надеждност и опита за извършване на измами от 
страна на боливийските органи, с което се накърнява правото на боливийските 
граждани свободно и демократично да избират своя президент;

4. изразява силната си загриженост във връзка със спорното умение на Моралес да 
изменя правилата, за да може да остане на власт повече от 10 години, като с това 
разделя страната и в крайна сметка се стига до ожесточените сблъсъци през 
октомври и ноември 2019 г., които все още продължават;

5. остро осъжда изборните измами, които са тежко престъпление; припомня, че 
съгласно законодателството на Боливия физическите лица и организациите, 
участващи в подобни незаконни процеси, трябва да бъдат изключвани 
автоматично от избирателните органи и изборите трябва да бъдат отменяни;

6. призовава всички страни да зачитат и поддържат принципите на правовата 
държава, за да гарантират и защитават демокрацията и демократичния преход на 
властта;

7. потвърждава значението на предпазливостта при упражняването на правата, 
предоставени на въоръжените сили по силата на президентски указ № 4078;

8. припомня изявленията на временния президент г-жа Анес в отговор на някои 
твърдения от последните седмици, в които се потвърждава отново, че 
въоръжените сили продължават да функционират под контрола на 



RE\1193473BG.docx 5/5 PE643.358v01-00

BG

правителството;

9. счита, че е от жизненоважно значение бившите основни кандидати Карлос Меса и 
Ево Моралес активно и публично да призоват за слагане край на протестите и 
насилието, в подкрепа на едно конституционно решение на настоящата 
политическа и административна безизходица;

10. решително осъжда усилията на бившия президент Моралес, който се намира в 
изгнание, да подкопае демократичния процес и новите избори чрез 
разпространяване на слово на омразата и активно подбуждане на обществеността 
към противопоставяне на временното правителство и въоръжените сили, които 
вече не го подкрепят;

11. призовава отговорните за жертвите сред протестиращите цивилни да бъдат 
изправени пред съда след безпристрастно разследване;

12. решително подкрепя призивите за нови избори, които да бъдат проведени още 
през януари 2020 г., и за по-нататъшни решения за проправяне на пътя към нови 
демократични президентски избори и законосъобразен преход на властта;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, 
правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството на 
Боливия.


