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Resolutie van het Europees Parlement over het vredesakkoord van Dayton, dat twintig 

jaar geleden werd gesloten 

(2015/2979(RSP)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het vredesakkoord van Dayton, het algemeen kaderakkoord en de twaalf bijlagen 

daarbij, 

– gezien zijn resoluties van 7 juli 2005
1
, 15 januari 2009

2
 en 9 juli 2015

3
 over Srebrenica, 

– gezien het advies van de Commissie van Venetië van 11 maart 2005 over de 

constitutionele situatie in Bosnië en Herzegovina en de bevoegdheden van de hoge 

vertegenwoordiger, 

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

A. overwegende dat met het vredesakkoord van Dayton, dat op 14 december 1995 in Parijs 

werd ondertekend, een einde kwam aan het meest bloedige conflict sinds de Tweede 

Wereldoorlog; 

B. overwegende dat het akkoord weliswaar een einde maakte aan de oorlog, maar niet tot 

een goed functionerende en levensvatbare staat heeft geleid; 

1. onderstreept hoe belangrijk de ondertekening van het vredesakkoord van Dayton is 

geweest; herdenkt alle slachtoffers van de tragische gebeurtenissen in Bosnië en 

Herzegovina en betuigt zijn oprechte medeleven aan de families van al diegenen die in 

de oorlog zijn omgekomen; 

2. merkt tot zijn spijt op dat de opeenvolgende regeringen in de twintig jaar na de 

beëindiging van het conflict en na de vaststelling van een algemeen kaderakkoord 

waarin zowel de belangrijkste aspecten van de vredesregeling zijn uiteengezet als de 

manier waarop het land in de toekomst moet worden vormgegeven, onvoldoende 

vorderingen hebben gemaakt met de hervormingsagenda en er niet in zijn geslaagd een 

volledig functionerende en levensvatbare staat op te bouwen; 

3. roept de autoriteiten op het gegeven dat het inmiddels twintig jaar geleden is dat het 

vredesakkoord van Dayton werd gesloten als een stimulans te gebruiken om, in het 

bijzonder met het oog op het in behandeling zijnde verzoek van Bosnië en Herzegovina 

om toetreding tot de EU, vaart te zetten achter de noodzakelijke hervormingen die erop 

moeten aansturen dat de drie constituerende bevolkingsgroepen van Bosnië en 

Herzegovina uiteindelijk echt op voet van gelijkheid komen te staan; 

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
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de regeringen van de lidstaten, de regering en het parlement van Bosnië en Herzegovina 

en zijn entiteiten, en de regeringen en parlementen van de landen van de westelijke 

Balkan. 

 


