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B8-1350/2015 

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

Ειρήνης τοσ Ντέιτον 

(2015/2979(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ην ζρέδην Cutileiro, ην ζρέδην Vance-Owen, ην ζρέδην Owen-

Stoltenberg θαη ην ζρέδην ηεο Οκάδαο Δπαθήο, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζπκθσλία ηεο Οπάζηγθηνλ, πνπ ππνγξάθεθε ηελ 1ε Μαξηίνπ 1994
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηε Σπκθσλία Δηξήλεο ηνπ Νηέηηνλ θαη ηα 12  παξαξηήκαηά ηεο, θαη 

ηδίσο ηα παξαξηήκαηα IV θαη X, ηα νπνία κνλνγξαθήζεθαλ ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 1995 

ζην Νηέηηνλ θαη ππνγξάθεθαλ ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1995 ζην Παξίζη
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηα Σπκπεξάζκαηα ηεο Βφλλεο πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ Σπκβνπιίνπ 

Δθαξκνγήο ηεο Δηξήλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βφλλε ζηηο 9 θαη 10 Γεθεκβξίνπ 

1997
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ ςεθίζκαηνο 1384 (2004)
4
 ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο 

Σπλέιεπζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ ςεθίζκαηνο 1592 (2007)
5
 ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο 

Σπλέιεπζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ εηδηθή έθζεζε ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ πξνο ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Γεληθήο Σπκθσλίαο 

Πιαηζίνπ γηα ηελ Δηξήλε ζηελ Βνζλία-Δξδεγνβίλε ηεο 4εο Σεπηεκβξίνπ 2015
6
, 

– έρνληαο ππφςε ηε δήισζε ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηεο Δθπξνζψπνπ ηεο 

Έλσζεο γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο (ΥΔ/ΑΠ), ηεο 

16εο Γεθεκβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ 20ή Δπέηεην ηεο Σπκθσλίαο Δηξήλεο ηνπ 

Νηέηηνλ, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη κεηά ηε ζχγθξνπζε ε δηεζλήο θνηλφηεηα θαη νη πνιηηηθνί 

παξάγνληεο ζηε Βνζλία - Δξδεγνβίλε (Β-Δ) είραλ επίγλσζε φηη ε επηβίσζε ηεο ρψξαο 

ηνπο κέζα ζηα ζχλνξα πνπ είραλ νξηζηεί, ηα γλσζηά σο ζχλνξα AVNOJ, εμαξηηφηαλ 

                                                 
1
 http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/washagree_03011994.pdf 

2
 http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-home.htm 

3
 http://www.ohr.int/pic/default.asp?content_id=5183 

4
 ‘Ζ Σπλέιεπζε ζεσξεί αζπκβίβαζην κε ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο φηη ν Ύπαηνο Δθπξφζσπνο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ιακβάλεη εθαξκνζηέεο απνθάζεηο ρσξίο λα είλαη ππφινγνο γηα απηέο ή ππνρξεσκέλνο λα δηθαηνινγεί ηελ 

βαζηκφηεηά ηνπο θαη ρσξίο λα ππάξρνπλ έλδηθα κέζα’. 
5
 ‘Τα δεκνςεθίζκαηα απνηεινχλ κεραληζκφ άκεζεο δεκνθξαηίαο ν νπνίνο αλήθεη ζηελ επξσπατθή εθινγηθή 

θιεξνλνκηά’. 
6
 http://www.ohr.int/other-doc/hr-reports/default.asp?content_id=49202 
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απφ ηε ξηδηθή απνθέληξσζε· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Σπκθσλία Δηξήλεο ηνπ Νηέηηνλ ζήκαηλε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ 

πνιέκνπ θαη φξηδε κηα εληειψο λέα εζσηεξηθή δνκή ζηε Β-Δ, απφ πιεπξάο ηφζν 

εθινγηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ 

δηαηππψζεθαλ ζηε Γελεχε θαη ζηε Νέα Υφξθε ην Σεπηέκβξην ηνπ 1995· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηα 20 ρξφληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Σπλζήθεο Δηξήλεο ηνπ 

Νηέηηνλ, ην Σχληαγκα ηεο Β-Δ έρεη "θαηαπαηεζεί ζπζηεκαηηθά" απφ κέιε ηεο δηεζλήο 

θνηλφηεηαο θαη νξηζκέλνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ύπαηνπ 

Δθπξνζψπνπ γηα ηε Β-Δ, ηνπ Σπληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο Β-Δ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα άξζξα 3.5 θαη 3.3 (α) ηνπ ζπληάγκαηνο ηεο Β-Δ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Σπληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Β-Δ θαη ην Γξαθείν Ύπαηνπ 

Δθπξνζψπνπ (OHR) πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηεζνχλ αδηθαηνιφγεηεο παξαβηάζεηο ηεο 

Σπκθσλίαο Δηξήλεο ηνπ Νηέηηνλ γηα νηνλεί λνκηθνχο ιφγνπο· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην παξάξηεκα 4 ηεο Σπκθσλίαο Δηξήλεο ηνπ Νηέηηνλ ππέζηε 

παξάλνκε αλαζεψξεζε, ελάληηα ζηε ζέιεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη εθηφο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηε Σπλζήθε ηεο Βηέλλεο ζρεηηθά κε ην δίθαην ησλ 

Σπλζεθψλ· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην OHR, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε σο έλαο ad hoc δηεζλήο 

ζεζκφο, εζηεξείην ηελ εμνπζία λα επηβάιεη ηε ζπγθεληξσηηθνπνίεζε επξένο θάζκαηνο 

ιεηηνπξγηψλ ζε πεξηθξφλεζε ηνπ Σπληάγκαηνο ηεο Β-Δ πνπ ζπκθσλήζεθε ζην Νηέηηνλ, 

ην νπνίν επηθπιάζζεη ζηηο νληφηεηεο φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο εθηφο απφ ειάρηζηεο· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ην επίπεδν ησλ νληνηήησλ απφ 

ηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν είρε σο απνηέιεζκα ηελ κεηάβαζε απφ 7 θνηλνχο ζεζκνχο ζε 

70 ζεζκνχο πνπ απαζρνινχλ ζρεδφλ 23 000 άηνκα· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην OHR ελέθξηλε απφθαζε ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 2000 κε ηελ 

νπνία επηβάιιεηαη ν λφκνο γηα ην Σπληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Β-Δ "έσο φηνπ ε 

Κνηλνβνπιεπηηθή Σπλέιεπζε ηεο Βνζλίαο - Δξδεγνβίλεο εγθξίλεη δεφλησο ηνλ ελ ιφγσ 

λφκν, ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο θαη ρσξίο άιιεο πξνυπνζέζεηο"· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη απφ ην 2000 ην OHR έρεη εθδψζεη δηαηάγκαηα κε ηα νπνία 

απνκαθξχλνληαη απφ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη απνθιείνληαη απφ δεκφζηα απαζρφιεζε 

ζρεδφλ 200 πνιίηεο ηεο Β-Δ κεηαμχ ησλ νπνίσλ εθιεγκέλνη πξφεδξνη, βνπιεπηέο, 

δηθαζηέο θαη άιινη αμησκαηνχρνη, ελψ ζπζηεκαηηθά εθδίδεη δηαηάγκαηα κε ηα νπνία 

απνκαθξχλνληαη πνιηηηθνί απφ ηηο ζέζεηο ηνπο, ηνπο απαγνξεχεηαη ε δεκφζηα 

απαζρφιεζε, θαηάζρνληαη ηαμηδησηηθά έγγξαθα θαη δεζκεχνληαη ηξαπεδηθνί 

ινγαξηαζκνί· 

1. ππελζπκίδεη ζηνπο ηνπηθνχο πνιηηηθνχο εγέηεο φηη απαηηνχληαη κεηαξξπζκίζεηο πνπ λα 

εζηηάδνληαη ζε αλαπνηειεζκαηηθνχο, κε απνδνηηθνχο ή αλαθφινπζνπο λφκνπο θαη 

ζεζκνχο· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηηθψλ, 

αηνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, δεηεί ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ 

θαη ελζαξξχλεη ηνπο εγέηεο ηεο Β-Δ λα θαηαβάινπλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 



 

PE573.387v01-00 4/4 RE\1081324EL.doc 

EL 

εθαξκνγή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν πεξηγξαθφηαλ ζην Σχληαγκα ηνπ 

Νηέηηνλ· 

2. ηνλίδεη φηη ην OHR, σο κε εθιεγκέλε πνιηηηθή αξρή, δελ κπνξεί ζην εμήο λα επηβάιιεη 

λφκνπο ρσξίο θακία δπλαηφηεηα έθεζεο ή ρσξίο ηε ζπκβνιή αλεμάξηεηνπ θνξέα· δεηεί 

επηκφλσο λα επαλαβεβαησζεί ην παξάξηεκα Φ ηεο Σπκθσλίαο Δηξήλεο ηνπ Νηέηηνλ· 

3. δεηεί λα εθαξκνζηνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ππεξάζπηζε ηεο 

Σπκθσλίαο Δηξήλεο ηνπ Νηέηηνλ θαη λα ηεξκαηηζζνχλ νπνηεζδήπνηε πξνζπάζεηεο 

αιιαγήο ή ππνβάζκηζεο ηεο Γηεζλνχο Σπκθσλίαο Δηξήλεο ηνπ Νηέηηνλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζπαζεηψλ γηα επηβνιή λφκσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

δηθαζηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ εηζαγγειία· 

4. θαιεί ην Σπκβνχιην, ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηε 

Δθπξφζσπν ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο 

(ΑΔ/ΥΔ) λα ζέβνληαη ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, ηελ θπξηαξρία θαη ηε ζέιεζε ηνπ 

ιανχ ηεο Β-Δ· 

5. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην, ηελ 

Δπηηξνπή, ηελ Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο / Ύπαηε Δθπξφζσπν ηεο Έλσζεο γηα 

ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθαιείαο θαη ηελ πξνεδξία θαη ην 

θνηλνβνχιην ηεο Βνζλίαο - Δξδεγνβίλεο. 

 


