
RE\1068111NL.doc PE564.697v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2014-2019

Zittingsdocument

7.7.2015 B8-0719/2015

ONTWERPRESOLUTIE
naar aanleiding van de verklaring van de Voorzitter

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

over de herdenking van Srebrenica
(2015/2747(RSP))

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal 
Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, 
Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude 
Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze 
Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa 
Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta 
Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio 
Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis 
Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, 
Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna 
Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav 
Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena 
Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano 
Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Biljana Borzan
namens de S&D-Fractie



PE564.697v01-00 2/3 RE\1068111NL.doc

NL

B8-0719/2015

Resolutie van het Europees Parlement over de herdenking van Srebrenica
(2015/2747(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resoluties van 7 juli 20051 en van 15 januari 20092 over Srebrenica,

– gezien de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen 
en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina (BiH), anderzijds, die op 16 juni 
2008 werd ondertekend in Luxemburg en van kracht werd op 1 juni 2015,

– gezien de bepalingen van de Universele Verklaring van de rechten van de mens, van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en van het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten, waarin het recht van eenieder op leven, 
vrijheid en veiligheid van zijn persoon en op de vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst erkend wordt, 

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het op 11 juli 2015 twintig jaar geleden is dat er genocide en etnische 
zuiveringen plaatsvonden in en rondom Srebrenica tijdens de oorlog in Bosnië;

B. overwegende dat deze misdaden die werden begaan door eenheden van het leger van 
Republika Srpska onder het bevel van generaal Ratko Mladić en in opdracht van de 
toenmalige president van Republika Srpska, Radovan Karadžić, een geheugensteuntje 
uit het recente verleden vormen voor de gevaren die extreme vormen van nationalisme 
en intolerantie in de samenleving met zich meebrengen en die verder worden verergerd 
tijdens een oorlog;

C. overwegende dat de tragische gebeurtenissen in Srebrenica diepe emotionele wonden 
hebben achtergelaten bij de overlevenden en blijvende obstakels hebben opgeworpen 
voor politieke verzoening onder etnische groeperingen in BiH;

D. overwegende dat de massamoord in Srebrenica, die door het Internationaal 
Straftribunaal voor ex-Joegoslavië (ICTY) erkend is als genocide, plaatsvond in een 
door de VN veilig verklaard gebied en daarom symbolisch is voor het onvermogen van 
de internationale gemeenschap in te grijpen in een conflict en de burgerbevolking te 
beschermen

E. overwegende dat de EU berust op vreedzame samenleving en oprechte samenwerking 
tussen haar lidstaten; overwegende dat de wens om verdere oorlogen en misdaden tegen 
de menselijkheid te voorkomen een van de belangrijkste drijfveren is geweest voor het 
in gang zetten van het proces van Europese eenwording;

1. herdenkt en eert alle slachtoffers van de gruweldaden in Srebrenica-Potočari; betuigt 

1 PB C 157 E van 6.7.2006, blz. 468.
2 PB C 46 E van 24.2.2010, blz. 111.
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zijn oprechte solidariteit met de nabestaanden van de slachtoffers;

2. verklaart stellig dat een dergelijk afschuwelijk misdrijf nooit meer mag plaatsvinden; 

3. benadrukt dat de preventie en daadwerkelijke bestraffing van genocides en misdaden 
tegen de menselijkheid tot de hoofdprioriteiten van de EU en de internationale 
gemeenschap moeten behoren;

4. onderstreept het cruciale belang van verzoening voor de toekomst van de regio en van 
goede nabuurschapsbetrekkingen voor het Europese integratieproces van Bosnië en 
Herzegovina en zijn buurlanden; wijst erop hoe belangrijk het werk van het ICTY is in 
dit verband;  benadrukt dat er politieke vertegenwoordigers nodig zijn in Bosnië en 
Herzegovina die het verleden onder ogen zien, om op succesvolle wijze samen te 
kunnen werken aan een betere toekomst voor alle burgers in het land; wijst op de 
belangrijke rol die buurlanden, religieuze autoriteiten, het maatschappelijk middenveld, 
kunst, cultuur, de media en onderwijsstelsels kunnen spelen in dit moeilijke proces;

5. dringt erop aan dat er onderwijs- en culturele programma's worden opgezet waarmee het 
inzicht in de oorzaken van dergelijke wreedheden wordt bevorderd en bewustzijn wordt 
gekweekt over de noodzaak om vrede te stichten en de mensenrechten en tolerantie 
tussen geloofsgemeenschappen te bevorderen;

6. is van mening dat regionale samenwerking en het Europese integratieproces de beste 
manier zijn om verzoening te bevorderen en haat en tweedracht het hoofd te bieden; 
verzoekt de Raad en de Commissie, aan de vooravond van de herdenkingsdag van deze 
genocide, erop te wijzen dat de EU er alles aan gelegen is om BiH en alle landen op de 
westelijke Balkan Europees perspectief te bieden, en dientengevolge de weg vrij te 
maken voor intensievere regionale samenwerking en haar steun te geven aan het 
toetredingsproces;

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de regeringen van de lidstaten, de regering en het parlement van Bosnië-Herzegovina en 
zijn entiteiten, en de regeringen en parlementen van de landen van de westelijke Balkan.


