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Resolucija Evropskega parlamenta o spominski slovesnosti v Srebrenici
(2015/2747(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 7. julija 20051 in 15. januarja 20092 o Srebrenici,

– ob upoštevanju Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima 
skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na 
drugi strani, ki je bil podpisan v Luxembourgu 16. junija 2008, veljati pa je začel 
1. junija 2015,

– ob upoštevanju določb Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Evropske konvencije 
o človekovih pravicah ter Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki 
priznavajo pravico vsakogar do življenja, prostosti in osebne varnosti ter svobodo misli, 
vesti in veroizpovedi,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je 11. julija 2015 dvajseta obletnica genocida in etničnega čiščenja, ki sta se med 
vojno v Bosni dogajala v Srebrenici in okolici;

B. ker nas hudodelstva, ki so jih izvajale vojaške enote Republike Srbske pod poveljstvom 
generala Ratka Mladića in pod vodstvom tedanjega predsednika Republike Srbske 
Radovana Karadžića, živo opominjajo, kako nevarne so najhujše oblike nacionalizma in 
nestrpnosti v družbi ter da jih lahko vojna prižene do skrajnosti;

C. ker so tragični dogodki v Srebrenici preživelim zadali globoke čustvene rane ter 
ustvarili trajne ovire za politično spravo med etničnimi skupinami v Bosni in 
Hercegovini;

D. ker je pokol v Srebrenici, ki ga je Mednarodno kazensko sodišče za vojne zločine na 
območju nekdanje Jugoslavije razglasilo za genocid, potekal na območju, ki so ga 
Združeni narodi razglasili za varno, ter je zato simbol za nezmožnost mednarodne 
skupnosti, da bi posredovala v konfliktu ter zaščitila civilno prebivalstvo;

E. ker je EU zgrajena na miroljubnem sožitju in iskrenem sodelovanju med njenimi 
članicami; ker je eden od glavnih povodov za evropsko združevanje želja, da se v 
Evropi preprečijo ponovne vojne in hudodelstva zoper človečnost;

1. se spominja vseh žrtev grozodejstev v Srebrenici in Potočarih in se jim poklanja; izraža 
iskreno solidarnost z družinami žrtev;

2. odločno izjavlja, da se taki grozljivi zločini ne smejo nikoli več ponoviti;

1 UL C 157 E, 6.7.2006, str. 468.
2 UL C 46 E, 24.2.2010, str. 111.
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3. poudarja, da morata biti preprečevanje in učinkovito kaznovanje za genocid in 
hudodelstva zoper človečnost med glavnimi prednostnimi nalogami EU in mednarodne 
skupnosti;

4. poudarja, da je za prihodnost te regije izjemno pomembna sprava, za proces 
povezovanja Bosne in Hercegovine in njenih sosed z Evropo pa dobri sosedski odnosi; 
poudarja, da je za vse to pomembno delo Mednarodnega kazenskega sodišča za vojne 
zločine na območju nekdanje Jugoslavije; poudarja, da morajo politični predstavniki 
Bosne in Hercegovine priznati preteklost, da bi lahko uspešno sodelovali za boljšo 
prihodnost vseh državljanov; poudarja, da lahko v tem težavnem procesu pomembno 
vlogo odigrajo sosednje države, verske oblasti, civilna družba, umetnost, kultura, mediji 
in izobraževalni sistem;

5. poziva k razvoju izobraževalnih in kulturnih programov, ki bodo spodbujali 
razumevanje vzrokov teh strahot in ozaveščali, da je treba negovati mir ter spodbujati 
človekove pravice in strpnost med veroizpovedmi;

6. je prepričan, da sta regionalno sodelovanje in proces evropskega povezovanja najboljši 
način za spodbujanje sprave in premaganje sovraštva in delitve; poziva Svet in 
Komisijo, naj na predvečer obletnice tega genocida ponovno izrazita zavezanost 
Evropske unije evropski perspektivi Bosne in Hercegovine in vseh držav Zahodnega 
Balkana ter naj dosledno omogočata tesnejše regionalno sodelovanje in podpirata 
pristopni proces;

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam 
držav članic, vladi in parlamentu Bosne in Hercegovine in njenih entitet ter vladam in 
parlamentom držav Zahodnega Balkana.


