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Europos Parlamento rezoliucija dėl 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių 

(2015/2979(RSP)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Deitono taikos susitarimą, jo bendrą sistemą ir 12 susitarimo priedų, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 7 d.
1
, 2009 m. sausio 15 d.

2
 ir 2015 m. liepos 9 d.

3
 EP 

rezoliucijas dėl Srebrenicos, 

– atsižvelgdamas į daugybę savo rezoliucijų dėl Bosnijos ir Hercegovinos pažangos 

ataskaitų, 

– atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos 

stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, pasirašytą 2008 m. birželio 16 d. Liuksemburge 

ir įsigaliojusį 2015 m. birželio 1 d., 

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 11 d. Venecijos komisijos nuomonę apie konstitucijos 

padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje ir Vyriausiojo įgaliotinio įgaliojimus, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, 

A. kadangi 1995 m. lapkričio 21 d. Deitono taikos susitarimo tekstas buvo parafuotas 

Deitone (Ohajo valstijoje); kadangi 1995 m. gruodžio 14 d. Paryžiuje buvo pasirašytas 

Deitono taikos susitarimas, kuriuo buvo baigtas kruviniausias karas Europoje nuo 

Antrojo pasaulinio karo pabaigos; 

B. kadangi, JT apskaičiavimais, Bosnijos ir Hercegovinos kare buvo nužudyta apie šimtą 

tūkstančių žmonių, tūkstančiai buvo rimtai sužeisti, įskaitant dešimtis tūkstančių 

seksualinės prievartos aukų; kadangi dėl karo Bosnijoje ir Hercegovinoje atsirado 

daugiau kaip 2 mln. perkeltųjų asmenų; 

C. kadangi Deitono taikos susitarimas buvo būtinas kraujo praliejimui sustabdyti, tačiau, 

deja, juo nepavyko sukurti gyvybingos ir veikiančios Bosnijos ir Hercegovinos 

valstybės, kaip pastaraisiais metais parodė šalies nesibaigianti politinė krizė, kuri yra 

negebėjimo rasti kompromisą rezultatas; 

D. kadangi Europos demokratijos per teisę komisija (Venecijos komisija) pateikė išsamių, 

subalansuotų ir praktinių pasiūlymų dėl visa apimančios Bosnijos ir Hercegovinos 

konstitucijos reformos; 

E. kadangi 2009 m. Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) D. Sejdić ir J. Finci byloje 

nusprendė, kad dabartinės Bosnijos ir Hercegovinos konstitucijos dalys pažeidžia 

Europos žmogaus teisių konvenciją; kadangi 2014 m. Teismas priėmė panašų 

                                                 
1
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2
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sprendimą A. Zornic byloje; 

F. kadangi vad. 2006 m. „Balandžio paketui“, kurį sudarė konstitucijos pakeitimai, kuriais 

būtų sustiprinta valstybės lygmens valdžia ir sprendžiamos tam tikros Bosnijos ir 

Hercegovinos teisėkūros ir vykdomosios valdžios veikimo problemos, pritarė dauguma 

Bosnijos ir Hercegovinos pagrindinių partijų atstovai, tačiau pritrūko tik dviejų balsų iki 

ribos, reikalingos tam, kad konstitucijos pakeitimai būtų patvirtinti; 

G. kadangi Deitono taikos susitarimo VII priedo nuostatos dar nėra visapusiškai 

įgyvendintos; kadangi vis dar reikia priimti teisingus, visapusiškus ir tvarius sprendimus 

dėl viduje perkeltų asmenų, pabėgėlių ir kitų nuo konflikto nukentėjusių asmenų, taip 

pat reikia pasistūmėti darant pažangą sugrįžusių asmenų socialinės ir ekonominės 

integracijos stiprinimo srityje;  

H. kadangi Tarptautinis raudonojo kryžiaus komitetas teigia, kad vis dar yra apie 11 000 

dingusių be žinios žmonių, apie kurių likimą iki šiol nieko nežinoma; 

1. pamini istorinį įvykį – Deitono taikos susitarimo parafavimą 1995 m. lapkričio 21 d. 

Deitone ir gruodžio 14 d. pasirašymą Paryžiuje, šiuo susitarimu buvo baigtas Europos 

širdyje vykęs košmariškas ginkluotas konfliktas, kuris pasižymėjo didelio masto etninių 

valymų kampanijomis, genocidu ir dideliu karo nusikaltimų skaičiumi; 

2. išreiškia savo užuojautą karo Bosnijoje ir Hercegovinoje aukų ir dingusių be žinios 

šeimoms;  ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas toliau bendradarbiauti 

su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) ir labiau 

pasistengti veiksmingai išspręsti stringančių karo nusikaltimų bylų šalies viduje 

klausimą, kad už žiaurius nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus atsakingi asmenys 

būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn; 

3. primena, kad prie Deitono taikos susitarimo pridėti 12 priedų, kurie apima skirtingus 

klausimus, pvz., karinius aspektus (1A priedas), regiono stabilizavimą (1B priedas), 

konstituciją (4 priedas), žmogaus teises (6 priedas), pabėgėlius ir perkeltuosius asmenis 

(7 priedas); pabrėžia, kad 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių proga reikia įvertinti 

visų atskirų priedų įgyvendinimo lygį; 

4. yra tvirtai įsitikinęs, kad dabartinė Bosnijos ir Hercegovinos sudėtis, nustatyta 4 priede, 

turi būti nedelsiant reformuota, kad valstybė galėtų veikti visų jos piliečių naudai ir kad 

ji galėtų dalyvauti derybose dėl narystės ES; pabrėžia, kad būtina esminė konstitucijos 

peržiūra ir reformų procesas, norint, kad šalies institucinė sistema veiktų efektyviai ir 

sklandžiai; 

5. pakartoja ES įsipareigojimą dėl Bosnijos ir Hercegovinos ir visų Vakarų Balkanų šalių 

europinės perspektyvos ir tolesnio stojimo į ES proceso; mano, kad regioninis 

bendradarbiavimas ir Europos integracijos procesas yra geriausias būdas susitaikymui 

skatinti ir neapykantai bei susiskaldymui įveikti; 
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6. mano, kad reikėtų apsvarstyti šiuos ilgalaikius tikslus: 

• galutinis tikslas – demokratijos požiūriu teisėta konstitucija, kurios rengimo 

procesas vyko viešai ir skaidriai, dalyvaujant visų politinių jėgų ir pilietinės 

visuomenės atstovams; 

• ilgalaikė perspektyva palaipsniui pereiti nuo valstybės, grindžiamos trijų 

pagrindinių tautų lygybe, prie valstybės, grindžiamos piliečių lygybe; 

• palaipsniui atsisakyti Vyriausiojo įgaliotinio vaidmens, kai tik bus įvykdytos tam 

būtinos sąlygos, vėliau jo vaidmenį kaip sprendimus priimančio veikėjo 

transformuojant į tarpininko; 

7. primena ankstesnius savo pareiškimus apie tai, kaip vykdyti konstitucinę reformą, ir 

šiuos punktus, kurių primygtinai reikalavo: 

• valstybė turėtų turėti pakankamą teisėkūros, biudžeto sudarymo, vykdomąją ir 

teisminę valdžią, kad ji galėtų veikti kaip ES narė, sukurti ir palaikyti veikiančią 

bendrą rinką bei skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, 

• šalies valdyme dalyvaujančių administracinių lygių skaičius turėtų būti 

proporcingas Bosnijos ir Hercegovinos finansiniams ištekliams ir turėtų būti 

grindžiamas veiksmingu, nuosekliu ir efektyviu atsakomybės paskirstymu, 

• svarbiausių nacionalinių interesų užtikrinimas Bosnijoje ir Hercegovinoje turėtų 

atitikti šalies gebėjimą veikti; reikalingas aiškus, nuodugnus ir drauge siauras 

sąvokos „gyvybiškai svarbūs nacionaliniai interesai“ aiškinimas siekiant išvengti 

piktnaudžiavimo veto mechanizmu remiantis bet kokiu tautiniu pagrindu, kai iš 

tikrųjų siekiama tiesiog blokuoti vieną ar kitą iniciatyvą, 

• reikalingas išsamus regionų veto mechanizmo, kuris turėtų būti taikomas tik 

bendrai valstybės ir regionų atsakomybei priskiriamiems klausimams, 

persvarstymas, 

• visoms tautinių mažumų bendruomenėms, kaip valstybę sudarančioms tautoms, 

turi būti užtikrintos vienodos teisės, įskaitant teisės būti išrinktam apribojimų 

etniniu pagrindu panaikinimą, laikantis Europos žmogaus teisių konvencijos 

nuostatų ir Europos Tarybos Europos demokratijos per teisę komisijos (Venecijos 

komisijos) atitinkamų nuomonių; 

8. ragina visas politines partijas konstruktyviai ir atvirai dalyvauti šiame procese ir 

atsižvelgti į patarimus ir rekomendacijas, kuriuos šio proceso metu gali teikti Venecijos 

komisija; džiaugiasi pilietinės visuomenės pastangomis daryti įtaką konstitucinių 

reformų procesui ir tokias pastangas remia; palankiai vertina 2015 m. rugsėjo mėn. 

Ministrų Tarybos sprendimus dėl veiksmų plano, kuriuo būtų įgyvendinami Europos 

Žmogaus Teisių Teismo sprendimai Sejdić – Finci ir A. Zornic bylose ir steigiama 

komisija, rengsianti konstitucijos pataisas; 

9. primena pareigą įgyvendinti Deitono taikos susitarimo 7 priedą siekiant užtikrinti tvarų 

šalies viduje perkeltų asmenų, pabėgėlių ir kitų nuo konfliktų nukentėjusių asmenų 

grąžinimą visam laikui ir sąžiningai, visapusiškai bei darniai išspręsti jų problemas; 

susirūpinęs pažymi, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje vis dar yra 84 500 šalies viduje 

perkeltų asmenų; ragina veiksmingai įgyvendinti persvarstytą strategiją, susijusią su 

Deitono taikos susitarimo VII priedu; 
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10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 

vyriausybėms, Bosnijos ir Hercegovinos ir jos teritorinių vienetų vyriausybėms ir 

parlamentams ir Vakarų Balkanų šalių vyriausybėms ir parlamentams. 

 


