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Резолюция на Европейския парламент относно възпоменаването на събитията от 
Сребреница
(2015/2747(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид своите резолюции от 7 юли 2005г. 1 и от 15 януари 2009 г.2 
относно Сребреница,

– като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между 
Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и 
Херцеговина, от друга страна, подписано в Люксембург на 16 юни 2008 г. и 
влязло в сила на 1 юни 2015 г.,

– като взе предвид разпоредбите на Всеобщата декларация за правата на човека, 
Европейската конвенция за правата на човека и на Международния пакт за 
граждански и политически права, в които се признава правото на всеки на живот, 
свобода и лична сигурност и правото на свобода на мисълта, съвестта и 
религията,

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че на 11 юли 2015 г. отбелязваме 20-ата годишнина от акта на 
геноцид и етническо прочистване, състоял се в Сребреница и в нейната околност 
по време на войната в Босна;

Б. като има предвид, че тези престъпления, извършени от части на армията на 
Република Сръбска, под командването на генерал Ратко Младич и ръководени от 
тогавашния президент на Република Сръбска, Радован Караджич, наново 
напомниха за опасностите от крайните форми на национализъм и нетолерантност 
в обществото, които допълнително се обострят в условията на война;

В. като има предвид, че трагичните събития от Сребреница оставиха дълбоки 
емоционални травми за оцелелите и създадоха трайни пречки за политическото 
помирение между етническите групи в Босна и Херцеговина;

Г. като има предвид, че клането в Сребреница, обявено от Международния 
наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) за акт на геноцид, се 
разигра в града, обявен от ООН за „сигурно убежище“ и по тази причина 
представлява символ на безсилието на международната общественост да се 
намеси в конфликта и да защити по ефективен начин невинното цивилно 
население;

Д. като има предвид, че ЕС изграден на принципа на мирно съжителство и искрено 

1 ОВ C 157 E, 6.7.2006 г., стр. 468.
2 ОВ C 46 E, 24.02.10, стр. 111.



RE\1068111BG.doc 3/3 PE564.697v01-00

BG

сътрудничество между неговите членки; като има предвид, че волята за 
предотвратяване на повтарянето на войните и престъпленията против 
човечеството в Европа е една от основните движещи сили на европейското 
движение за обединение;

1. възпоменава и почита всички жертви на зверствата от Сребреница-Поточари; 
изразява своята искрена солидарност със семействата на загиналите;

2. настоятелно заявява, че това ужасяващо престъпление не трябва никога да се 
повтаря;

3. подчертава, че навременното предотвратяване и ефективното наказване на 
актовете на геноцид и престъпления против човечеството следва да бъдат сред 
основните приоритети на ЕС и на международната общност;

4. подчертава огромното значение на помирението за бъдещето на региона и на 
добросъседските отношения за процеса на европейска интеграция на Босна и 
Херцеговина и съседните ѝ държави; отново подчертава значението на работата, 
извършена в тази връзка от МНТБЮ;  подчертава необходимостта от това 
политическите представители в Босна и Херцеговина да признаят миналото, за да 
работят успешно заедно за изграждането на по-добро бъдеще за всички граждани 
на страната;   подчертава важната роля, която могат да имат в този труден процес 
съседни държави, религиозните органи, гражданското общество, изкуството, 
културата, медиите и образователните системи;

5. настоятелно призовава за разработването на образователни и културни програми, 
които да насърчават разбиране на причините за подобни зверства и повишаване 
на осведомеността относно необходимостта от съхраняване на мира и 
насърчаване на правата на човека и на междурелигиозната толерантност;

6. счита, че регионалното сътрудничество и процеса на европейска интеграция са 
най-добрият начин за насърчаване на помирението и преодоляване на омразата и 
разделенията;   призовава Съвета и Комисията, в навечерието на годишнината от 
този акт на геноцид, да потвърди ангажимента на ЕС за европейската перспектива 
на Босна и Херцеговина и на всички страни от Западните Балкани, като 
последователно улесни засиленото регионално сътрудничество и оказва подкрепа 
за процеса на присъединяване;

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата на държавите членки, правителството и парламента на 
Босна и Херцеговина и нейните федеративни единици и на правителствата и 
парламентите на държавите от Западните Балкани.


