
 

RE\1081322EL.doc  PE573.407v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Έγγραυο συνόδου 
 

B8-1362/2015 

9.12.2015 

ΠΡΟΣΑΗ ΨΗΦΙΜΑΣΟ 

ελ ζπλερεία δήισζεο ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο / Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ 

ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ 

ζρεηηθά κε ηελ 20ή επέηεην ηεο Δηξελεπηηθήο Σπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ 

(2015/2979(RSP)) 

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, 

Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel 

Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr 

Poręba, Geoffrey Van Orden 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 



 

PE573.407v01-00 2/3 RE\1081322EL.doc 

EL 

B8-1362/2015 

Ψήυισμα τοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ στετικά με την 20ή επέτειο της Ειρηνεστικής 

Σσμυωνίας τοσ Ντέιτον 

(2015/2979(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ Δηξελεπηηθή Σπκθσλία ηνπ Νηέηηνλ, ην γεληθό ηεο πιαίζην θαη ηα 

δώδεθα παξαξηήκαηά ηεο, 

– έρνληαο ππόςε ηα ςεθίζκαηά ηνπ ηεο 7εο Ινπιίνπ 2005
1
, ηεο 15εο Ιαλνπαξίνπ 2009

2
 

θαη ηεο 9εο Ινπιίνπ 2015
3
 ζρεηηθά κε ηε Σξεκπξέληηζα, 

– έρνληαο ππόςε ηε γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βελεηίαο ηεο 11εο Μαξηίνπ 2005 

ζρεηηθά κε ηε ζπληαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε θαη ηηο 

αξκνδηόηεηεο ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζώπνπ, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δηξελεπηηθή Σπκθσλία ηνπ Νηέηηνλ ππνγξάθεθε ζηηο 14 

Γεθεκβξίνπ 1995 ζην Παξίζη θαη ζήκαλε ηνλ ηεξκαηηζκό ησλ πην αηκαηεξώλ 

ζπγθξνύζεσλ ζηελ Δπξώπε κεηά ηνλ Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Σπκθσλία έζεζε ηέινο ζηνλ πόιεκν, αιιά απέηπρε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ιεηηνπξγηθό θαη απηνζπληεξνύκελν θξάηνο· 

1. ππελζπκίδεη ηε ζεκαζία ηεο ππνγξαθήο ηεο Δηξελεπηηθήο Σπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ, 

ζπκάηαη όια ηα ηξαγηθά ηα ζύκαηα ηνπ πνιέκνπ ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε θαη 

εθθξάδεη ηα εηιηθξηλή ηνπ ζπιιππεηήξηα ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ πνπ έραζαλ ηε 

δσή ηνπο· 

2. παξαηεξεί κε ιύπε όηη, 20 ρξόληα κεηά ην ηέινο ησλ ζπγθξνύζεσλ θαη ηε ζέζπηζε ελόο 

Γεληθνύ Πιαηζίνπ Σπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηηο θύξηεο πηπρέο ηνπ εηξελεπηηθνύ 

δηαθαλνληζκνύ θαη ηε κειινληηθή κνξθή ηεο ρώξαο, νη δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο 

απέηπραλ λα πξνσζήζνπλ επαξθώο ην κεηαξξπζκηζηηθό πξόγξακκα θαη λα 

νηθνδνκήζνπλ έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθό θαη απηνζπληεξνύκελν θξάηνο· 

3. θαιεί ηηο αξρέο λα αμηνπνηήζνπλ ηελ 20ή επέηεην ηεο Δηξελεπηηθήο Σπκθσλίαο ηνπ 

Νηέηηνλ σο θίλεηξν γηα λα πξνσζήζνπλ ηηο αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο  — ηδίσο ελόςεη 

ηεο ελ αλακνλή αίηεζεο πξνζρώξεζεο ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο ζηελ ΔΔ — νη 

νπνίεο ζα νδεγήζνπλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο εμαζθάιηζεο πξαγκαηηθήο ηζόηεηαο θαη 

γηα ηα ηξία ζπζηαηηθά έζλε· 

4. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην Σπκβνύιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηώλ κειώλ, ζηελ Κπβέξλεζε θαη ζην Κνηλνβνύιην 

                                                 
1
 ΔΔ C 157 E ηεο 6.7.2006, ζ. 468. 

2
 ΔΔ C 46 E ηεο 24.2.2010, ζ. 111. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P 8_TA (2015) 0276. 
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ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο, θαζώο θαη ζηηο επηκέξνπο νληόηεηεο ηεο ρώξαο, θαη ζηηο 

θπβεξλήζεηο θαη ζηα θνηλνβνύιηα ησλ ρσξώλ ησλ Γπηηθώλ Βαιθαλίσλ. 


