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B9-0192/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a bolíviai helyzetről
(2019/2896(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a bolíviai helyzettel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményre,

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

– tekintettel az emberi jogok európai egyezményére és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvekre,

– tekintettel az Amerikai Államok Szervezete (AÁSZ) Bolíviáról szóló, 2019. november 
14-i jelentésére,

– tekintettel Federica Mogherini főképviselőnek/alelnöknek a 2019. november 14-i 
plenáris ülésen a bolíviai helyzetről tett nyilatkozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Evo Morales az elnökválasztáson elért győzelmét követően 2006-ban lépett 
hivatalba, és mandátumát a 2010. és 2015. évi választásokon megújította;

B. mivel Morales úr azt az ellentmondásos döntést hozta, hogy az Alkotmánybíróság 
jóváhagyásával negyedszerre is elindul a választásokon, annak ellenére, hogy elbukta az 
alkotmánymódosításról szóló népszavazást;

C. mivel október 20-án a számos szabálytalanság által kísért elnökválasztáson a bolíviaiak 
leadták voksukat; mivel az erre adott tiltakozás jeléül a bolíviai emberek az utcára 
vonultak, ami erőszakhoz és polgári zavargásokhoz vezetett szerte az országban;

D. mivel a szavazatok 83%-ának feldolgozásakor Morales hivatalban lévő elnök a 
szavazatok 45%-át megszerezve vezetett, míg legfőbb kihívója, Carlos Mesa korábbi 
elnök, 38%-ot szerzett;

E. mivel a nemzetközi megfigyelők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az eredmények 
bejelentésére egy nappal később került sor, és a szavazatszámlálás folytatásakor a 
Moralesre leadott szavazatok száma megugrott; mivel Morales tagadta ezeket a vádakat, 
és külföldi kormányokat kért fel a választások ellenőrzésére, továbbá ígéretet tett arra, 
hogy amennyiben csalásra derülne fény, második választási fordulót rendez;

F. mivel a bolíviai kormány az Amerikai Államok Szervezetét (AÁSZ) kérte fel a 
választások ellenőrzésére, és beleegyezett abba, hogy az ellenőrzés eredménye számára 
kötelező erejű lesz; mivel az ellenőrzés során arra a következtetésre jutottak, hogy a 
választási eredményeket súlyos szabálytalanságok miatt érvényteleníteni kell, és a 
lehető leghamarabb újabb választásokat kell tartani;
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G. mivel az AÁSZ jelentésének közzétételét követően Morales úgy döntött, hogy a 
nemzetközi közösség által megfigyelt új választásokat ír ki;

H. mivel Moralesnek és Álvaro García Linera alelnöknek le kellett mondania hivataláról, 
és az ország elhagyására kényszerültek, miután elvesztették a rendőrség és a katonaság 
támogatását;

I. mivel Morales politikai menedékjogot kért Mexikóban;

J. mivel Morales lemondását követően az alkotmányos utódlási rend szerinti legmagasabb 
rangú tisztviselőként Jeanine Añez lépett hivatalba; mivel csak ügyvivői szerepe van 
arra, hogy új választásokat tartson;

K. mivel Añez ellentmondásos rendeletet írt alá, amely megvédi a fegyveres erőket a 
közrend helyreállítása ürügyén elkövetett cselekmények miatti büntetőeljárás alá 
vonástól;

L. mivel 2019. november 23-án a Nemzetgyűlés mindkét háza olyan jogszabályt hagyott 
jóvá, amely megnyitja az utat az elnökválasztás előtt, és amelyet ezt követően Añez 
ideiglenes elnök írt alá;

M. mivel ez a jogszabály megtiltja a két egymást követő mandátumot betöltők számára, 
hogy jelöltként indulhassanak a választásokon, így Moralesnek nincs joga elindulni a 
választásokon;

N. mivel Moralest terrorizmussal és izgatással vádolhatják meg, ha visszatér Bolíviába;

O. mivel azt követően, hogy Morales elhagyta az országot, az erőszakos tüntetések már 32 
halálos áldozatot követeltek;

1. higgadtságra és józanságra szólít fel az összes érintett fél közötti konstruktív párbeszéd, 
valamint a megfelelő bizalom és megértés légköre kialakulásának lehetővé tétele 
érdekében, ami Bolíviát a békés átmenet felé terelné, és lehetővé tenné számára a 
jelenlegi holtpontról való elmozdulást;

2. úgy véli, hogy az Európai Uniónak és a nemzetközi közösségnek támogatnia kell a 
püspöki konferencia és az ENSZ-főtitkár személyes megbízottjának erőfeszítéseit, 
amelyek hozzájárulnak a felek között kötendő, a szabad, inkluzív és átlátható 
választásoknak az alkotmányban foglalt ütemtervvel összhangban történő megtartásáról 
szóló megállapodáshoz;

3. úgy véli, hogy valamennyi félnek demokratikusan felelős módon kell eljárnia a gyors 
megbékélés és a további erőszak elkerülése érdekében;

4. üdvözli, hogy a Nemzetgyűlés mindkét háza intézkedéseket hagyott jóvá a következő 
elnökválasztások előkészítésére, és úgy véli, hogy a bolíviai stabilitás helyreállításához 
a lehető leghamarabb új választásokra van szükség; ezért támogatja azt a célkitűzést, 
hogy az átlátható választások biztosítása érdekében új, független választási bíróságot 
nevezzenek ki; ellenez minden olyan kormányváltást, amely nincs teljes mértékben 
összhangban a bolíviai alkotmánnyal;
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5. elutasítja a hirtelen bekövetkezett kormányváltást, amely figyelmen kívül hagyta az 
alkotmányos rendet, és amely az erőszak alkalmazásával fenyegetett;

6. mély aggodalmát fejezi ki a szavazási folyamat szabálytalanságai miatt, amelyek 
politikai instabilitást okoztak és polgári zavargásokhoz vezettek;

7. sajnálatának ad hangot a választásokat és a Morales országból való távozását követően 
tapasztalt erőszak miatt, amely idáig 32 halálos áldozatot követelt, a sebesültek száma 
meghaladja a százat és egyéb fizikai és anyagi károkat is okozott;

8. elutasít mindenfajta katonai beavatkozást vagy erőszak alkalmazását a bolíviai nép 
ellen;

9. felszólít a 4078. sz. rendelet hatályon kívül helyezésére, amely bizonyos körülmények 
között büntetőeljárás alóli mentességet biztosít a fegyveres erők azon tagjai számára, 
akik felelősek lennének a rendőrség és a hadsereg által gyakorolt erőszakos 
elnyomásért;

10. az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is kiáll a bolíviai nép mellett, különösen az 
ország demokratikus életének e nehéz pillanataiban;

11. továbbra is támogatja a Bolíviai Köztársaság demokratikus konszolidációját és 
intézményi fejlődését;

12. emlékeztet arra, hogy Añez asszony egyedüli feladata, hogy az ügyvivő kormány 
vezetőjeként új választások felé vezesse az országot, amelyek során a bolíviai polgárok 
demokratikusan dönthetnek kormányukról és politikai irányvonalukról;

13. kéri, hogy vonják vissza az Añez asszony ügyvivő kormánya által elfogadott, egyes 
rendkívül nyugtalanító intézkedéseket, mivel azok csak rontanak a jelenlegi helyzeten: 
az intézkedések között szerepel az újságírók kiutasítása, az állami rádió és televízió 
közvetlen kormányzati ellenőrzése, a külföldi nagykövetek elbocsátása, illetve a 
bizonyos szomszédos országokkal fenntartott diplomáciai kapcsolatok felfüggesztése;

14. kiemeli, hogy megoldást kell találni erre a válságra, tekintettel a drámai gazdasági 
helyzetre, amelyben egyre kevesebb az üzemanyag és az élelmiszer, és hogy elkerülhető 
legyen egy újabb humanitárius válság, amelynek következményei kiszámíthatatlanok 
lennének;

15. támogatja egy uniós választási megfigyelő misszió megszervezését Bolíviába;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 
Többnemzetiségű Bolíviai Állam és nemzetgyűlése legitim ideiglenes elnökének, a 
Lima-csoport kormányainak és parlamentjeinek, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti 
Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.


