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Rezoluția Parlamentului European referitoare la luarea cu asalt a instituțiilor 
democratice din Brazilia
(2023/2505(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din 
Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 8 ianuarie 2023, mii de extremiști de extremă dreaptă și susținători ai 
fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro au luat cu asalt și vandalizat Congresul 
Național, Curtea Supremă și Palatul Alvorada din Brasília, solicitând intervenția armatei 
pentru răsturnarea președintelui Lula da Silva; întrucât fostul ministru al Justiției, 
Anderson Torres, din guvernul fostului președinte Bolsonaro, a fost arestat, iar 
guvernatorul districtului federal (care include Brasília), Ibaneis Rocha, a fost suspendat;

B. întrucât atacurile violente de extremă dreaptă asupra instituțiilor democratice sunt un 
fenomen global; întrucât evenimentele de la Brasília reprezintă un atac flagrant asupra 
instituțiilor democratice braziliene și prezintă asemănări clare cu atacul asupra 
Capitolului SUA din 2021; întrucât fostul președinte al SUA, Donald Trump, și fostul 
președinte Bolsonaro au jucat un rol esențial în aceste evenimente;

C. întrucât rețelele de socializare nu reușesc încă să modereze sau să limiteze difuzarea 
campaniilor antidemocratice, a fascismului și extremismului transnațional, în special 
prin intermediul unor algoritmi care promovează conținuturi care incită la ură și 
promovează dezinformarea și a lipsei de voință de a înlătura conținutul ilegal, și au jucat 
un rol fundamental în aceste evenimente prin amplificarea retoricii agresive și a 
violenței și prin înlesnirea mobilizării și a răspândirii dezinformării;

1. condamnă în termenii cei mai fermi acțiunile infracționale întreprinse de susținătorii 
fostului președinte Bolsonaro și sprijină eforturile continue de a asigura o anchetă 
promptă, imparțială, adecvată și eficace pentru a identifica, a urmări penal și a trage la 
răspundere toate persoanele implicate, inclusiv instigatorii, organizatorii și finanțatorii, 
precum și instituțiile statului care nu au acționat pentru a împiedica aceste atacuri;

2. își exprimă solidaritatea cu președintele ales în mod democratic, Lula da Silva, cu 
guvernul său și cu instituțiile braziliene;

3. regretă încercările fostului președinte Bolsonaro și ale unora dintre susținătorii săi 
politici de a discredita sistemul de vot și autoritățile electorale, în ciuda faptului că nu 
există nicio dovadă de fraudă electorală, și le îndeamnă să accepte rezultatul democratic 
al alegerilor;

4. recunoaște legătura dintre creșterea fascismului, a rasismului și a extremismului 
transnaționale și, printre altele, a evenimentelor din Brasília, a luării cu asalt a 
Capitolului din SUA în ianuarie 2021 și a arestărilor din decembrie 2022 legate de un 
atac planificat asupra Bundestagului Germaniei;
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5. subliniază că, la 13 ianuarie, Curtea Supremă a aprobat o cerere din partea procurorilor 
federali de a îl ancheta pe fostul președinte Bolsonaro, deoarece este posibil ca acesta 
„să fi contribuit, într-un mod foarte relevant, la comiterea unor acte criminale și 
teroriste”; își exprimă îngrijorarea cu privire la acțiunile și omisiunile funcționarilor 
publici, în special ale guvernatorului și poliției militare din districtul federal;

6. subliniază importanța cadrelor legislative, cum ar fi Actul legislativ privind serviciile 
digitale, care reglementează rețelele de socializare și întreprinderile din domeniul 
tehnologiei, pentru a combate și a preveni în mod eficace răspândirea online a 
discursurilor de incitare la ură și a dezinformării și, prin urmare, pentru a evita 
radicalizarea suplimentară;

7. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui 
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 
Consiliului Europei, precum și președintelui, guvernului și parlamentului Braziliei.


