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B9-0191/2019

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

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Boliviji,

– ob upoštevanju izjav tiskovne predstavnice podpredsednice Komisije/visoke 
predstavnice o volilnem procesu in razmerah v Boliviji z dne 22. oktobra 2019, 24. 
oktobra 2019 in 9. novembra 2019 ter izjav podpredsednice Komisije/visoke 
predstavnice z dne 10. in 15. novembra 2019,

– ob upoštevanju izjave misije Organizacije ameriških držav za opazovanje volitev v 
Boliviji z dne 21. oktobra 2019,

– ob upoštevanju izjave skupine revizorjev volilnega procesa v Boliviji z dne 10. 
novembra 2019,

– ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika generalnega sekretarja Organizacije 
združenih narodov o razmerah v Boliviji z dne 10. novembra 2019,

– ob upoštevanju izjav visoke komisarke OZN za človekove pravice Michelle Bachelet z 
dne 16. novembra 2019 o zatiranju ter nepotrebni in nesorazmerni uporabi sile, ki lahko 
razmere v Boliviji še bolj zaostri,

– ob upoštevanju ustavnega referenduma, ki je v Boliviji potekal 21. februarja 2016,

– ob upoštevanju skupne evropske strategije za Bolivijo za obdobje 2017–2020,

– ob upoštevanju Ameriške konvencije o človekovih pravicah, ki jo je Bolivija podpisala 
in ratificirala,

– ob upoštevanju zadnjih izjav za javnost Medameriške komisije za človekove pravice o 
Boliviji, predvsem z dne 23. oktobra, 12. novembra in 19. novembra 2019, v katerih 
opozarjajo na nevarnost nekaznovanosti zaradi kršitev človekovih pravic v Boliviji,

– ob upoštevanju bolivijske ustave, vključno s členom 4 ter naslovoma VII in VIII,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je Evo Morales, potem ko je bil njegov poskus spremembe bolivijske ustave 
zavrnjen na referendumu leta 2016, z odobritvijo ustavnega sodišča še četrtič kandidiral 
na predsedniških volitvah, kar je jasno pokazalo pomanjkanje neodvisnosti sodstva v 
Boliviji;
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B. ker so predsedniške in parlamentarne volitve, ki so v Boliviji potekale 20. oktobra 2019, 
zaznamovale številne nepravilnosti v korist stranke Eva Moralesa; ker so se državljani 
volitev udeležili v velikem številu, na miren in urejen način;

C. ker je vrhovno volilno sodišče prenehalo sporočati predhodne rezultate, potem ko je bilo 
s hitrim in varnim sistemom za sporočanje predhodnih rezultatov preštetih več kot 80 % 
glasov; ker so na tej točki rezultati jasno kazali, da bo potreben drugi krog glasovanja; 
ker je 24 ur pozneje vrhovno volilno sodišče po navedbah Organizacije ameriških držav 
predstavilo podatke z nepojasnjeno spremembo trenda, ki je bistveno spremenila 
rezultate volitev in povzročila splošno izgubo zaupanja v volilni proces;

D. ker je vrhovno volilno sodišče izključilo možnost drugega kroga volitev, češ da je bila 
dosežena potrebna 10-odstotna razlika med prvima dvema kandidatoma;

E. ker je ta odločitev vzbudila dvome med nacionalnimi in mednarodnimi opazovalci ter v 
mednarodni skupnosti v zvezi s preglednostjo in verodostojnostjo procesa ter vzbudila 
sum goljufije; ker sta EU in Organizacija ameriških držav, med drugimi, izrazili veliko 
zaskrbljenost zaradi neupravičene prekinitve štetja glasov in pozvali, naj se izvede drugi 
krog volitev, da bi se povrnilo zaupanje in da bi bila celoti upoštevana demokratična 
volja bolivijskega ljudstva;

F. ker opozicija, ki trdi, da je prišlo do volilne goljufije, ne priznava rezultatov in 
razglasitve zmage Eva Moralesa; ker so bolivijski organi Organizacijo ameriških držav 
pozvali, naj izvede zavezujočo tehnično revizijo; ker je revizija 10. novembra pokazala 
velike nepravilnosti in manipulacijo v času volitev, zato je Organizacija ameriških držav 
pozvala k razveljavitvi izida volitev in priporočila nov volilni proces, ki bi moral 
vključevati nove volilne organe, da bi zagotovili izvedbo verodostojnih volitev;

G. ker so vodilni predstavniki oboroženih sil predlagali odstop Eva Moralesa; ker bi se 
morale oborožene sile in policija vzdržati vplivanja na politične procese in bi morale 
biti pod civilnim nadzorom;

H. ker je Evo Morales skupaj z nekaterimi drugimi člani vlade odstopil, odšel iz države in 
opustil svojo funkcijo; ker je zaradi številnih odstopov druga podpredsednica Jeanine 
Áñez prevzela začasno predsedstvo z ustavno dolžnostjo in politično odgovornostjo, da 
hitro razpiše nove predsedniške volitve, saj je to edini demokratični in ustavni način za 
rešitev sedanje krize;

I. ker so bolivijski zakonodajalci 23. novembra 2019 sprejeli zakon, ki določa okvir za 
izvolitev novega vrhovnega volilnega sodišča, omogoča nove volitve in razveljavlja 
rezultate volitev z dne 20. oktobra 2019; ker je Jeanine Áñez 24. novembra zakon 
podpisala, časovnica za nove volitve pa je še nejasna;

J. ker se Bolivija sooča s civilnimi nemiri, masivnimi protesti in demonstracijami, katerih 
rezultat je že najmanj 32 mrtvih, več kot 700 ranjenih in več kot 600 pridržanih;

K. ker v državi zaradi uličnih zapor Moralesovih podpornikov primanjkuje hrane in goriva, 
kar ima resne posledice za civilno prebivalstvo; ker se povečuje zaskrbljenost zaradi 
stopnjevanja nasilja, obtožb o nepotrebni in nesorazmerni uporabi sile s strani 
varnostnih sil in razkola v družbi;
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1. obžaluje in obsoja civilne nemire in nasilje v Boliviji po volitvah in izraža sožalje vsem 
družinskim članom žrtev; poziva vse različne politične akterje in odgovorne v vojski in 
policiji, naj se vzdržijo nasilja, zmanjšajo napetosti in ravnajo preudarno; poziva 
nekdanje politične osebnosti v Boliviji in zunaj nje, naj prenehajo spodbujati ukrepe, ki 
vodijo v pomanjkanje dobrin in stopnjevanje nasilja; poziva varnostne sile, naj pri 
ohranjanju varnosti in javnega reda delujejo sorazmerno in zadržano; poziva k takojšnji, 
nepristranski, pregledni in temeljiti preiskavi nasilja;

2. podpira izjavo Medameriške komisije za človekove pravice z dne 19. novembra 2019, v 
kateri izraža zaskrbljenost zaradi odloka 4078, ki spodbuja nekaznovanje pripadnikov 
oboroženih sil, ki sodelujejo pri nadzoru javne varnosti, in je v nasprotju z obveznostjo 
države, da preiskuje, preganja, obsodi in kaznuje kršitve človekovih pravic;

3. obsoja bolivijske oblasti zaradi pomanjkanja preglednosti in verodostojnosti ter poskusa 
volilne goljufije; zagovarja svobodno odločanje bolivijskih državljanov, da 
demokratično izvolijo svojega predsednika ob strogem spoštovanju ustave in 
dopolnilnih zakonov; izraža polno podporo ugotovitvam Organizacije ameriških držav 
in volilne revizije;

4. poziva vse akterje, naj vzpostavijo dialog, ki bo zavezan doseganju mirne rešitve 
sedanje krize z miroljubno nacionalno spravo in takojšnjo organizacijo preglednih, 
poštenih in verodostojnih volitev, vključno z oblikovanjem novega volilnega telesa; 
poziva vse akterje, naj v ta namen prevzamejo svojo demokratično odgovornost;

5. pozdravlja prve ukrepe v zvezi s tem in sprejetje zakona, ki omogoča izvedbo novih 
volitev leta 2020; poudarja, da je treba zagotoviti, da bo demokratičen in miren dialog 
potekal v skladu z bolivijsko ustavo; poziva vse akterje, naj spoštujejo mednarodno 
pravo in zlasti temeljna načela človekovih pravic;

6. ponovno poudarja, da so spoštovanje neodvisnosti sodstva, politični pluralizem ter 
svoboda zbiranja in izražanja za vse Bolivijce, vključno s kmečkimi domorodnimi 
narodi in ljudstvi, temeljne pravice ter nosilni stebri demokracije in pravne države;

7. poudarja, da je pomembna prisotnost verodostojnih mednarodnih opazovalcev, ki lahko 
delujejo svobodno in neodvisno, ter poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj 
napoti misijo EU za opazovanje volitev s polnimi pooblastili; spodbuja Evropsko službo 
za zunanje delovanje in delegacijo EU v Boliviji, naj financirata tudi usposabljanje 
državljanov za opazovanje volitev na dan glasovanja, da bi okrepili demokratično 
udeležbo, predvsem mladih Bolivijcev, ki so vodili mirne proteste proti volilni goljufiji;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, parlamentom in vladam držav članic, vladi in parlamentu Bolivije, Andskemu 
parlamentu in skupščini EUROLAT.


