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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Daytonskega mirovnega sporazuma, njegovega splošnega okvira in 

dvanajstih prilog, 

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 7. julija 20051, 15. januarja 20092 in 9. julija 

20153 o Srebrenici, 

– ob upoštevanju mnenja Beneške komisije z dne 11. marca 2005 o ustavni reformi v 

Bosni in Hercegovini, 

– ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika, 

A. ker je bil Daytonski mirovni sporazum podpisan 14. decembra 1995 v Parizu in je 

končal najbolj krvavo vojno v Evropi po koncu druge svetovne vojne; 

B. ker je sporazum končal vojno, ni pa vzpostavil delujoče in samozadostne države, in ker 

je institucionalna ureditev države prezapletena in se je izkazala za neučinkovito; 

1. opozarja na pomen podpisa Daytonskega mirovnega sporazuma, se spominja vseh 

tragičnih žrtev vojne v Bosni in Hercegovini ter izreka iskreno sožalje družinam umrlih; 

2. z obžalovanjem ugotavlja, da 20 let od konca vojne in oblikovanja splošnega okvirnega 

sporazuma, ki je orisal glavne vidike mirovne rešitve in prihodnjo obliko države, več 

zaporednih vlad ni uspelo zgraditi v celoti delujoče in samozadostne države; 

3. pozdravlja dosežene rezultate pri vračanju beguncev in notranje razseljenih oseb, 

obnovi in vračanju premoženja, v skladu z določbami Priloge VII k Daytonskemu 

sporazumu; vztraja, da je treba v celoti izvajati prilogo in s tem povezano strategijo, da 

bi zagotovili trajno vračanje ter pravične, celovite in trajne rešitve za notranje razseljene 
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osebe, begunce in druge osebe, ki jih je prizadela vojna; poudarja, da je s tem v zvezi 

potrebno trajno vračanje Hrvatov, Bošnjakov in drugih v Republiko Srbsko; poudarja, 

da je treba doseči napredek pri izboljšanju socialno-ekonomskega vključevanja tistih, ki 

so se vrnili v domovino; poziva, naj se prizadevanja na vseh ravneh bolje usklajujejo in 

naj se več pozornosti nameni najbolj ranljivim razseljenim skupinam, vključno z Romi 

in ženskami, ki so bile žrtve nasilja; z obžalovanjem ugotavlja, da je po navedbah 

Mednarodnega odbora Rdečega križa še vedno pogrešanih približno 7000 oseb, njihova 

usoda pa ostaja neznana; 

4. priznava pozitivno preobrazbo Bosne in Hercegovine v zadnjih 20 letih iz razdejane 

države, nastale iz vojne, v državo, ki želi postati članica Evropske unije; 

5. ponavlja, da je EU zavezana evropski perspektivi ter nadaljevanju pristopnega procesa 

Bosne in Hercegovine in vseh držav Zahodnega Balkana; je prepričan, da sta regionalno 

sodelovanje in proces evropske integracije najboljši način za spodbujanje sprave in 

premagovanje sovraštva in delitve; 

6. poziva oblasti, naj izkoristijo 20. obletnico Daytonskega mirovnega sporazuma kot 

spodbudo za dokončanje potrebnih reform – zlasti glede na predvideno prošnjo Bosne 

in Hercegovine za članstvo v EU; želi spomniti, da mora biti obravnavanje družbeno-

ekonomskih potreb državljanov prednostna naloga, tako kot vzpostavitev učinkovitega 

usklajevalnega mehanizma za vprašanja, povezana z EU; ponavlja, da je hkrati 

bistvenega pomena nadaljevati ustavne in politične reforme ter demokratizacijo 

političnega sistema, kar bo pomagalo zagotoviti resnično enakost in demokratično 

zastopanost za vse tri konstitutivne narode in vse državljane te države; poudarja, da 

morajo imeti vsi državljani Bosne in Hercegovine enake možnosti za izvolitev na vseh 

ravneh političnega odločanja; 

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav 

članic, vladam in parlamentom Bosne in Hercegovine in njenih entitet ter vladam in 

parlamentom držav Zahodnega Balkana. 

 


