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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Deitonas miera līguma 20. gadadienu 

(2015/2979(RSP)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Vispārējo pamatlīgumu par mieru Bosnijā un Hercegovinā, kas parafēts 

Deitonā 1995. gada 21. novembrī un parakstīts Parīzē 2015. gada 14. decembrī, un tā 

pielikumus, 

– ņemot vērā attiecīgās ANO Drošības padomes rezolūcijas, tostarp Rezolūciju 

2247(2015), kas pieņemta 2015. gada 10. novembrī, 

– ņemot vērā 2008. gada 16. jūnijā Luksemburgā parakstīto un 2015. gada 1. jūnijā spēkā 

stājušos Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to 

dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses, 

– ņemot vērā Padomes 2015. gada 12. oktobra secinājumus par Bosniju un Hercegovinu, 

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un 

drošības politikas jautājumos runaspersonas 2015. gada 10. decembra paziņojumu par 

Serbu Republikas valdību lēmumu pārtraukt sadarbību ar konkrētām tiesu un 

tiesībaizsardzības aģentūrām Bosnijā un Hercegovinā, 

– ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Bosniju un Hercegovinu, 

– ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu, 

A. tā kā Vispārējais pamatnolīgums par mieru (turpmāk Deitonas miera līgums (DML) 

izbeidza vispostošāko konfliktu, kas notika Eiropā pēc Otrā pasaules kara beigām, un 

bruģēja ceļu uz mieru Bosnijā un Hercegovinā;  

B. tā kā šā kara laikā gāja bojā vairāk nekā 100 000 cilvēku, miljoni tika pārvietoti, un to 

raksturoja šausminoša nežēlība, tostarp masveida etniskās tīrīšanas kampaņas, genocīds 

un neskaitāmi kara noziegumi; 

C. tā kā 20 gadus pēc DML parakstīšanas Bosnijā un Hercegovinā joprojām ir desmitiem 

tūkstošu iekšzemē pārvietotu personu un tūkstošiem bēgļu; 

D. tā kā DML nodrošināja kara izbeigšanu un pēckara rehabilitāciju un atjaunošanu; tā kā 

saskaņā ar DML izveidotā valsts institucionālā sistēma tomēr ir pārāk sarežģīta un 

izrādījusies neefektīva;  

E. tā kā joprojām pastāv būtiskas problēmas, lai radītu priekšnosacījumus noturīga un 

jēgpilna izlīguma panākšanai Bosnijā un Hercegovinā; 

F. tā kā ES atkārtoti ir paziņojusi par savu negrozāmo apņemšanos atbalstīt Bosnijas un 

Hercegovinas perspektīvu kļūt par Eiropas dalībvalsti un atbalstīt tās teritoriālo 

integritāti, suverenitāti un vienotību, 
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1. atgādina par šo vēsturisko notikumu, kad tika parafēts un parakstīts DML, un atzinīgi 

vērtē Bosnijas un Hercegovinas iedzīvotāju un iestāžu centienus stiprināt mieru, panākt 

izlīgumu un uzlabot politisko stabilitāti; 

2. atzīst, ka Bosnijā un Hercegovinā pēdējo 20 gadu laikā ir notikušas pozitīvas pārmaiņas, 

un tā no kara plosītas valstīs, kas atgūstas pēc konflikta, cenšas kļūt par Eiropas 

Savienības dalībvalsti; 

3. atkārtoti pauž ES atbalstu Bosnijas un Hercegovinas un visu Rietumbalkānu valstu 

Eiropas perspektīvai un turpmākajam pievienošanās procesam; uzskata, ka vislabākais 

veids, kā veicināt samierināšanos un pārvarēt naidu un nesaskaņas, ir reģionālā 

sadarbība un Eiropas integrācijas process; 

4. aicina Bosnijas un Hercegovinas iestādes apliecināt apņēmību steidzami turpināt iesākto 

reformu procesu; norāda, ka iedzīvotāju sociālo un ekonomisko vajadzību 

apmierināšanai ir jābūt prioritātei; atkārtoti uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi vienlaikus 

īstenot gan politiskās reformas un demokratizēt politisko sistēmu, gan arī izveidot 

efektīvu koordinācijas mehānismu ES jautājumos, lai veicinātu ticama pieteikuma 

dalībai ES iesniegšanu; 

5. atgādina, ka konstitucionālā reforma, kuras mērķis ir konsolidēt, racionalizēt un 

stiprināt iestāžu sistēmu, joprojām ir veids, kā pārveidot Bosniju un Hercegovinu par 

efektīvu, iekļaujošu un pilnībā funkcionējošu valsti, kas garantē līdzvērtīgas tiesības 

trijām vēsturiskajām tautām un visiem Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem;  atzīst, ka 

vēlēšanu tiesību aktu reforma, kas nodrošinātu likumīgu pārstāvību vēsturiskajām 

tautām, jābūt pirmajam solim konstitucionālo izmaiņu procesā; 

6. atgādina par pienākumu īstenot DML nolīguma 7. pielikumu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 

atgriešanos, tostarp horvātu, bosniešu un citu tautu pārstāvju atgriešanos Serbu 

Republikā, kā arī taisnīgus, visaptverošus ilgtermiņa risinājumus iekšzemē 

pārvietotajām personām, bēgļiem un citām konfliktā cietušajām personām, un lai 

panāktu virzību, uzlabojot to cilvēku sociāli ekonomisko integrāciju, kas ir atgriezušies; 

aicina Bosnijas un Hercegovinas iestādes visos līmeņos pastiprināt centienus, lai 

noskaidrotu, kas ir noticis ar gandrīz 7 000 cilvēku, kas valstī bez vēsts pazuduši šā 

konflikta laikā; 

7. atzinīgi vērtē operācijas EUFOR Althea turpināšanu, kā daļu no atjaunotā ANO 

mandāta, pievēršot uzmanību spēju veidošanai un apmācībai, un atzīst EUFOR 

konstruktīvo nozīmi miera un drošības saglabāšanai šajā valstī;  

8. atkārtoti aicina Bosnijas un Hercegovinas jaunos politiskos vadītājus atturēties no 

šķeltnieciski nacionālistiskas un separātiskas retorikas, kas polarizē sabiedrību, un 

nopietni iesaistīties reformās, kuras uzlabos Bosnijas un Hercegovinas iedzīvotāju dzīvi, 

izveidos demokrātisku, iekļaujošu un darbotiesspējīgu valsti un virzīs to tuvāk ES;  

9. pauž nopietnas bažas par Serbu Republikas gatavošanos administratīvo vienību līmenī 

rīkot referendumu par valsts līmeņa tiesu, jo tas apdraud kohēziju, suverenitāti un 

integritāti un var apdraudēt valsts virzību ES integrācijas procesā; uzsver, ka jebkādi 

trūkumi Bosnijas un Hercegovinas tiesu sistēmā būtu jārisina strukturētā tieslietu 

jautājumiem veltītā dialogā; 
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10. pauž nožēlu par Serbu Republikas iestāžu lēmumu, kas pieņemts pirms pirmās ES un 

Bosnijas un Hercegovinas Stabilizācijas un asociācijas padomes sēdes, pārtraukt 

sadarbību ar konkrētām tiesu un tiesībaizsardzības aģentūrām Bosnijā un Hercegovinā; 

uzsver, ka tiesiskums ir jāievēro visā valsts teritorijā un uzsver, ka šis jautājums ir 

jāatrisina mierīgi un dialoga ceļā; 

11. uzsver izglītības nozīmi, lai Bosnijā un Hercegovinā panāktu samierināšanos un 

savstarpēju sapratni, kā arī lai nodrošinātu ilgtspējīgu mieru un stabilitāti; 

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, 

Bosnijas un Hercegovinas un tās autonomo sastāvdaļu valdībām un parlamentiem, kā 

arī Rietumbalkānu reģiona valstu valdībām un parlamentiem. 


