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B8-1363/2015 

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

Σσμυωνίας τοσ Ντέιτον  

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Δηξελεπηηθήο Σπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ (Γεληθή 

Σπκθσλία-Πιαίζην γηα ηελ Δηξήλε ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε), πνπ απνηέιεζε 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1995 θαη ππνγξάθεθε από ηε 

Γεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο, ηε Γεκνθξαηία ηεο Κξναηίαο θαη ηελ 

Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζην Παξίζη, ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1995, 

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ζηελ ππόζεζε Sejdić-Finci, ηνπ Γεθεκβξίνπ 2009, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο ηνπ 

2003, θαη ην παξάξηεκα πνπ επηζπλάπηεηαη κε ηίηιν «Πξόγξακκα Γξάζεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο γηα ηα Γπηηθά Βαιθάληα: Πξνο ηελ επξσπατθή ελζσκάησζε»  θαη ηε 

ζπλερηδόκελε δέζκεπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ζηαζεξόηεηαο 

θαη ηεο επεκεξίαο ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, κε ηνλ καθξνπξόζεζκν ζηόρν ηεο 

έληαμεο ζηελ ΔΔ, 

– έρνληαο ππόςε ηε Σπκθσλία Σηαζεξνπνίεζεο θαη Σύλδεζεο (ΣΣΣ) κεηαμύ ησλ 

Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηνπο αθελόο, θαη ηεο Βνζλίαο θαη 

Δξδεγνβίλεο αθεηέξνπ, ε νπνία ππεγξάθε ζηηο 16 Ηνπλίνπ 2008 θαη θπξώζεθε από όια 

ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, 

 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ Δμσηεξηθώλ 

Υπνζέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2014 ζρεηηθά 

κε ηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, κε ηελ νπνία θαζηεξώζεθε κηα λέα πξνζέγγηζε ηεο ΔΔ 

ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε 

ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ Γεληθώλ Υπνζέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

Βξπμέιιεο, ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2014, ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 10εο 

Ννεκβξίνπ 2015 κε ηίηιν «Σηξαηεγηθή δηεύξπλζεο ηεο ΔΔ» (COM(2015)0611), (πνπ 

ζπλνδεύεηαη από ην έγγξαθν εξγαζίαο ησλ ππεξεζηώλ ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Βνζλία 

θαη Δξδεγνβίλε έθζεζε 2015» (SWD (2015) 0214)), θαζώο θαη ην Δλδεηθηηθό Έγγξαθν 

Σηξαηεγηθήο ζρεηηθά κε ηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε (2014-2017) πνπ εγθξίζεθε ζηηο 15 

Γεθεκβξίνπ 2014, 

– έρνληαο ππόςε ηελ θνηλή δήισζε ηεο 17εο Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο Σπλάληεζεο 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ - Κνηλνβνπιεπηηθήο Σπλέιεπζεο ηεο Βνζλίαο θαη 

Δξδεγνβίλεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20 θαη 21 Μαΐνπ ζην Σηξαζβνύξγν, 

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

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δηξελεπηηθή Σπκθσλία ηνπ Νηέηηνλ, ε νπνία απνηέιεζε 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1995 θαη ε νπνία ππνγξάθεθε ζην 

Παξίζη, ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1995, έζεζε ηέξκα ζηνλ ηξαγηθό ηεηξαεηή πόιεκν θαη 

έδσζε ηελ επθαηξία γηα ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο· 
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Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην επηβιεζέλ από ηε Σπκθσλία ηνπ Nηέηηνλ Σύληαγκα ηεο 

Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο έρεη παγηώζεη έλα θαηαθεξκαηηζκέλν θαη δπζιεηηνπξγηθό 

ζεζκηθό πιαίζην, ην νπνίν έρεη αθαηξέζεη από ηηο θεληξηθέο αξρέο ηηο δεμηόηεηεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ελόο ζύγρξνλνπ θξάηνπο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ παξνρή εμσηεξηθήο βνήζεηαο κέζσ ηεο 

ζεκαληηθήο παξνπζίαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο (Ζλσκέλα 

Έζλε, ΔΔ θαη ΝΑΤΟ) δελ έρνπλ επηηύρεη ηελ αλάπηπμε κηαο θαιά νξγαλσκέλεο, πην 

ιεηηνπξγηθήο θαη επεκεξνύζαο ρώξαο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε απόθαζε επί ηεο ππόζεζεο Sejdić-Finci ηνπ 2009 είλαη 

απιώο ελδεηθηηθή όζνλ αθνξά ηελ αλάγθε νπζηαζηηθώλ ζπληαγκαηηθώλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, καδί κε άιιεο ζαθείο ελδείμεηο γηα ηελ 

αλαδσπύξσζε ησλ εζλνηηθώλ εληάζεσλ, ην πνιηηηθό ηέικα θαη ηνλ δηνηθεηηθό 

θαηαθεξκαηηζκό· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην πνιηηηθό αδηέμνδν έρεη νδεγήζεη ζε 

επίκνλα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη ππνηππώδε νηθνλνκηθή αλάπηπμε· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νξηζκέλα εζλνθεληξηθά πνιηηηθά θόκκαηα θαη εγέηεο 

θεξδίδνπλ έδαθνο κέζα ζηελ αηκόζθαηξα πνπ δεκηνπξγείηαη από ην ζεκεξηλό ζεζκηθό 

θαη πνιηηηθό αδηέμνδν· ιακβάλνληαο ππόςε όηη νξηζκέλα πνιηηηθά θόκκαηα θαη 

νξηζκέλνη πνιηηηθνί έρνπλ δηαηεξήζεη επηθξηηηθή ζηάζε όζνλ αθνξά ηελ ελόηεηα ηεο 

Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηζηαζηαθώλ εθθιήζεσλ γηα 

ηε δηάιπζε ηεο ρώξαο, ή γηα κεγαιύηεξε απηνλνκία ησλ ζπληζησζώλ νληνηήησλ· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΔΔ θαη ε δηεζλήο θνηλόηεηα ππνζηεξίδνπλ ζηαζεξά ηελ 

θπξηαξρία θαη ηελ εδαθηθή αθεξαηόηεηα ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Σπκθσλία Σηαζεξνπνίεζεο θαη Σύλδεζεο (ΣΣΣ) απνηειεί ην 

πιαίζην γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηεο ΔΔ θαη ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο θαη πξνβιέπεη 

ηε ζηαδηαθή θαζηέξσζε κηαο δώλεο ειεύζεξσλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζέηεη επίζεο θνηλνύο πνιηηηθνύο θαη νηθνλνκηθνύο ζηόρνπο θαη 

ελζαξξύλεη ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΣΣΣ ζα ζπκβάιεη 

επίζεο ζηε ζηαδηαθή επζπγξάκκηζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο κε ηα 

πξόηππα θαη ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ, εμαζθαιίδνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό νθέιε γηα ηνπο 

πνιίηεο ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο, θαη 

πεξηζζόηεξν πγηεηλώλ θαη αζθαιώλ πξντόλησλ· 

1. εθθξάδεη ηα ζπιιππεηήξηά ηνπ ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ πνιπάξηζκσλ ζπκάησλ θαη ησλ 

αγλννπκέλσλ ηνπ πνιέκνπ ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε· θαιεί ηηο αξρέο ηεο Βνζλίαο 

θαη Δξδεγνβίλεο λα ζπλερίζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην Γηεζλέο Πνηληθό Γηθαζηήξην 

γηα ηελ πξώελ Γηνπγθνζιαβία (ΓΠΓπΓ) θαη λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ εγρώξησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα παξαπεκθζνύλ ζηε δηθαηνζύλε νη δξάζηεο ησλ βηαηνπξαγηώλ θαη ησλ 

παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

2. ππνγξακκίδεη ην γεγνλόο όηη, ελώ ε Σπκθσλία ηνπ Νηέηηνλ ήηαλ αλαγθαία ζπκθσλία 

όζνλ αθνξά ηνλ άκεζν ηεξκαηηζκό ησλ ερζξνπξαμηώλ, είλαη απαξαίηεην λα θηλήζεη κηα 

νπζηαζηηθή αλαζεώξεζε ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο δηαδηθαζίαο ζηε 

ρώξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ, δηθαζηηθώλ θαη άιισλ 

ηνκέσλ· ηνλίδεη όηη ηνύην είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ην ζεζκηθό 
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πιαίζην ηεο ρώξαο απνηειεζκαηηθό θαη απνδνηηθό, θαη λα εθπιεξώζεη ηηο δεζκεύζεηο 

πνπ έρεη αλαιάβεη ε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε σο κέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο· 

ηνλίδεη όηη απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο ζα είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηεμαγσγή εληαμηαθώλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ηελ ΔΔ· 

3. ηνλίδεη όηη έλα από ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ζπληαγκαηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ, αθνξά ηελ απόθαζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζηελ ππόζεζε Sejdić-Finci, ε νπνία πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί κε θαηάιιειεο λνκηθέο θαη ζπληαγκαηηθέο αιιαγέο ζηε Βνζλία θαη 

Δξδεγνβίλε· 

4. ιακβάλεη ππό ζεκείσζε ζεηξά πξσηνβνπιηώλ — νξηζκέλεο βαζίδνληαη ζε δηεζλή 

ζπκκεηνρή θαη άιιεο ζε κηα εγρώξηα βάζε — πνπ απνζθνπνύλ ζηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηώλ ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηνπ ζπληάγκαηνο κε βάζε ην Νηέηηνλ ζηε Βνζλία θαη 

Δξδεγνβίλε· εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη νη πξνζπάζεηεο απηέο δελ έρνπλ 

θαηνξζώζεη κέρξη ζήκεξα λα παξαγάγνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα πξάγκα πνπ 

νθείιεηαη ζηηο εζλνθεληξηθέο πνιηηηθέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνπο εγέηεο ηεο 

Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο θαη ηελ αλεπαξθή δέζκεπζε ησλ δηεζλώλ παξαγόλησλ· 

ηνλίδεη όηη όιεο νη κειινληηθέο πξσηνβνπιίεο πξέπεη λα επηδνζνύλ ζε δηάινγν κε ηελ 

θνηλσλία ησλ πνιηηώλ θαη ηνπο ζπιινγηζκνύο πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκεζεί κηα αλνηρηή 

θνηλσλία ρσξίο απνθιεηζκνύο ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε· 

5. θαιεί ηελ Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθαιείαο, καδί κε ηνλ Δπίηξνπν πνπ είλαη 

αξκόδηνο γηα ηε δηεύξπλζε, λα αλαζέζνπλ ζηελ Δπξσπατθή Υπεξεζία Δμσηεξηθήο 

Γξάζεο λα θαηαξηίζεη ζπλνιηθό ζρέδην γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε ΔΔ, ηα θξάηε 

κέιε ηεο θαη άιινη δηεζλείο παξάγνληεο ζα ζπλεξγαζηνύλ κε όια ηα ελδηαθεξόκελα 

κέξε ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, κε ζθνπό ηελ επίηεπμε νπζηαζηηθήο πξνόδνπ ζρεηηθά 

κε ηε ζπληαγκαηηθή αιιαγή θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ· 

6. ζεσξεί όηη ε δηεζλήο θνηλόηεηα πξέπεη λα παξνηξύλεη ηηο γεηηνληθέο ρώξεο ηεο Βνζλίαο 

θαη Δξδεγνβίλεο θαη ηνπο εγγπεηέο ηεο Δηξελεπηηθήο Σπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ, λα 

ζπκβάινπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ζπληαγκαηηθήο κεηαξξύζκηζεο, ε νπνία ζα εληζρύζεη 

ηελ θεληξηθή αξρή, ζα άξεη ηνλ θαηαθεξκαηηζκό θαη ζα εθζπγρξνλίζεη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ζεζκώλ ηεο ρώξαο· ππνγξακκίδεη ην γεγνλόο όηη όιεο νη ρώξεο ησλ Γπηηθώλ 

Βαιθαλίσλ έρνπλ επζύλε λα ζπκβάινπλ ζηε ζηαζεξόηεηα ηεο πεξηνρήο· 

7. επηζεκαίλεη όηη ε ΔΔ θαη ε δηεζλήο ζπκκεηνρή ζε απηή ηε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα 

έρνπλ πνιηηηθό, θαηαιπηηθό θαη δηεπθνιπληηθό ξόιν, ελώ νη ελδηαθεξόκελνη θνξείο 

πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ηελ επζύλε θαη ηνλ ελζηεξληζκό ηεο ζπληαγκαηηθήο 

κεηαξξπζκηζηηθήο αηδέληαο, κε ζηόρν ηελ θαζηέξσζε κίαο λέαο ζπληαγκαηηθήο 

αξρηηεθηνληθήο ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε ε νπνία ζα κπνξεί λα εγγπεζεί ηηο 

δηθαηνινγεκέλεο αλάγθεο ησλ θνηλνηήησλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα ελόηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηα· ππνγξακκίδεη ην γεγνλόο όηη όινη νη πνιίηεο ηεο Βνζλίαο θαη 

Δξδεγνβίλεο πξέπεη λα έρνπλ ίζε πξόζβαζε ζε όια ηα επίπεδα ιήςεο πνιηηηθώλ 

απνθάζεσλ· 

8. ππνγξακκίδεη όηη ε δηαδηθαζία ζπληαγκαηηθήο κεηαξξύζκηζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηε ζπλνιηθή δνκή ηνπ θξάηνπο θαη ηελ πνιηηηθή, δηνηθεηηθή θαη δηθαζηηθή ζπληζηώζα 

απηνύ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο θαη ην Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο λα 
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πξνζθέξνπλ πιήξε ζηήξημε ζηηο πξνζπάζεηεο απηέο, ώζηε νη κεηαξξπζκίζεηο λα 

επζπγξακκηζζνύλ κε ηηο δηεζλείο δεζκεύζεηο ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο· 

9. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην Σπκβνύιην θαη ηελ 

Δπηηξνπή, ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηώλ κειώλ, ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνύιηα 

ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο, θαζώο θαη ζηηο επηκέξνπο νληόηεηεο ηεο ρώξαο θαη ζηηο 

θπβεξλήζεηο θαη ζηα θνηλνβνύιηα ησλ ρσξώλ ησλ Γπηηθώλ Βαιθαλίσλ. 


