
 

RE\1081320EL.doc  PE574.433v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Έγγραυο συνόδου 
 

B8-1364/2015 

9.12.2015 

ΠΡΟΣΑΗ ΨΗΦΙΜΑΣΟ 

ελ ζπλερεία δήισζεο ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο / Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ 

ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ 

ζρεηηθά κε ηελ 20ή επέηεην ηεο Δηξελεπηηθήο Σπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ  

(2015/2979(RSP)) 

Jiří Maštálka, Σουία Σακοράυα 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 



 

PE574.433v01-00 2/4 RE\1081320EL.doc 

EL 

B8-1364/2015 

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

Σσμυωνίας τοσ Ντέιτον  

(2015/2979(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηα πξνεγνύκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε,  

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο είρε σο θαηάιεμε αηκαηεξνύο 

πνιέκνπο θαη μέλεο παξεκβάζεηο ζηελ πεξηνρή ησλ Γπηηθώλ Βαιθαλίσλ· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη νη εμειίμεηο εθείλεο ηεο επνρήο ζηα Γπηηθά Βαιθάληα αληαλαθινύλ επίζεο 

ηελ απνηπρία ηεο ΔΔ, ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο θαη ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο ζην ζύλνιό 

ηεο λα αζθήζνπλ πνιηηηθή απνηξνπήο ηέηνηνπ είδνπο θξίζεσλ· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Σπκθσλία ηνπ Νηέηηνλ έζεζε ηέξκα ζηνλ πόιεκν, αιιά 

πάγσζε αληί λα επηιύζεη ηε ζύγθξνπζε κεηαμύ ησλ Σέξβσλ, ησλ Κξναηώλ θαη ησλ 

Βνζλίσλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην πνιηηηθό ζύζηεκα πνπ ζεζπίζηεθε κε ηε 

Σπκθσλία ηνπ Νηέηηνλ δηαηώληζε εζλνηηθέο δηαηξέζεηο θαη πεξηέπιεμε ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ππεξβνιηθά πεξίπινθε θαη αλεπαξθήο ζεζκηθή 

αξρηηεθηνληθή, ε έιιεηςε θνηλνύ νξάκαηνο θαη πνιηηηθήο βνύιεζεο θαη νη 

εζλνθεληξηθέο ζηάζεηο ππνλόκεπζαλ ζνβαξά ηελ πξόνδν ζηε ρώξα· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ην παξαηεηακέλν πνιηηηθό αδηέμνδν απνηειεί ζνβαξό εκπόδην γηα ηε 

ζηαζεξνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηεο ρώξαο θαη ζηεξεί από ηνπο πνιίηεο έλα κέιινλ 

αζθάιεηαο θαη επεκεξίαο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, ε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε εμαθνινπζεί 

λα εμαξηάηαη από ηελ εμσηεξηθή βνήζεηα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη άλσ ηνπ 50 % ησλ 

θξαηηθώλ εζόδσλ ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο, δαπαλώληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

δηνίθεζεο ζε δηάθνξα επίπεδα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, από ηελ άιιε πιεπξά, ζηε 

Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε θαηαγξάθεηαη έλαο από ηνπο πςειόηεξεο δείθηεο αλεξγίαο ησλ 

λέσλ ζηελ Δπξώπε (59 % ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ ειηθίαο 15 έσο 24 εηώλ)· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη πνιηηηθέο εληάζεηο κεηαμύ ησλ δύν νληνηήησλ θαη κεηαμύ 

ησλ ηξηώλ εζλνηηθώλ θνηλνηήησλ είλαη ζπλερείο θαη αληηπαξαγσγηθέο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ελ ιόγσ εληάζεηο 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζην έξγν ηνπ ζπζηήκαηνο απνλνκήο δηθαηνζύλεο ηεο ρώξαο πνπ 

δελ είλαη πιήξσο απνηειεζκαηηθό γηα ηελ πξνζαγσγή ζε δίθε όζσλ θαηεγνξνύληαη γηα 

εγθιήκαηα πνιέκνπ θαη ηελ έθδνζε ηειηθώλ δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ην κεγαιύηεξν εκπόδην ζηελ απνηειεζκαηηθή δίσμε ησλ εγθιεκάησλ 

πνιέκνπ ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε είλαη ην πνιύπινθν θαη θαηαθεξκαηηζκέλν 

λνκνζεηηθό πιαίζην· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη δξάζηεο ησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ ζα πξέπεη λα κελ 
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κπνξνύλ λα δηαθεύγνπλ ηεο δηθαηνζύλεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ηέινο ηεο 

αηηκσξεζίαο γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ είλαη βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα λα κπνξέζεη ε 

Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε λα εμαζθαιίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ θνηλνύ ζην δηθαζηηθό ηεο 

ζύζηεκα· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε εμαθνινπζεί λα είλαη έλα δηεζλέο 

πξνηεθηνξάην· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Ύπαηε Δθπξόζσπνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ 

γηα ηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε έρεη επξείεο εμνπζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

λνκνζεηηθώλ θαη ησλ δηνηθεηηθώλ αξκνδηνηήησλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη απηό 

επηηξέπεη ζηνπο πνιηηηθνύο ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο λα απνθεύγνπλ πνιηηηθή 

νηθείσζε, επζύλε θαη ινγνδνζία· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ βόζλησλ πνιηηηθώλ θαη αιινδαπώλ 

ππαιιήισλ, ζήκεξα, ζπκθσλνύλ όηη ε Σπκθσλία ηνπ Νηέηηνλ νινθιήξσζε ηελ πνξεία 

ηεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε γξαπηή δέζκεπζε — πνπ εγθξίζεθε από ηελ Πξνεδξία 

ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο θαη ηελ νπνία ππέγξαςαλ νη εγέηεο όισλ ησλ πνιηηηθώλ 

θνκκάησλ, θαη εγθξίζεθε από ην θνηλνβνύιην ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 2015 — ζρεηηθά κε 

κέηξα γηα ηελ θαζηέξσζε ζεζκηθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο, ηε 

δξνκνιόγεζε κεηαξξπζκίζεσλ ζε όια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο, ηελ επηηάρπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπκθηιίσζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο, απνηειεί έλα 

βήκα πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ζπληαγκαηηθήο κεηαξξύζκηζεο αιιά, κέρξη ζηηγκήο, δελ 

έρεη απνθέξεη απηά απνηειέζκαηα· 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε βξίζθεηαη αληηκέησπε κε 

πξνθιήζεηο, όπσο ε θξίζε ησλ πξνζθύγσλ, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα (ηδίσο ε δηαθίλεζε 

λαξθσηηθώλ θαη ε εκπνξία αλζξώπσλ) θαη ν ζξεζθεπηηθόο εμηξεκηζκόο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ν απμαλόκελνο αξηζκόο αηηνύλησλ άζπιν κπινθάξνληαη ζηα Γπηηθά 

Βαιθάληα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, απηό, ελδέρεηαη λα απμήζεη ην ελδερόκελν 

πεξηζηαηηθώλ βίαο ζηελ πεξηνρή, ηεο νπνίαο ηα πξνϋπάξρνληα πξνβιήκαηα, όπσο νη 

εζλνηηθέο εληάζεηο, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ε πςειή αλεξγία, ζα κπνξνύζαλ λα 

επηδεηλσζνύλ ηνπο πξνζερείο κήλεο· 

1. ππνγξακκίδεη όηη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε έρεη δσηηθή 

ζεκαζία γηα ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηελ επεκεξία ηεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ· ηνλίδεη όηη 

ε νηθνλνκηθή επεκεξία θαη ε θνηλσληθή ζηαζεξόηεηα είλαη δπλαηέο κόλν εάλ 

βαζίδνληαη ζε κία αλεμάξηεηε, δεκνθξαηηθή θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο θνηλσλία θαη 

θξάηνο· επηζεκαίλεη όηη ε ζπληαγκαηηθή κεηαξξύζκηζε κε ζηόρν ηελ παγίσζε, ηελ 

εμπγίαλζε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ νξηδόηαλ ζηελ ζπκθσλία ηνπ 

Νηέηηνλ ζπληζηά θνκβηθό ζηνηρείν γηα ηε κεηαηξνπή ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο ζε 

έλα απνηειεζκαηηθό θαη πιήξσο ιεηηνπξγηθό θξάηνο· παξνηξύλεη όινπο ηνπο 

πνιηηηθνύο εγέηεο ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, αιιά θαη ηε δηεζλή θνηλόηεηα, λα 

εξγαζζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ αιιαγώλ, θαζώο θαη ηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ δεηήκαηνο ηεο δαπαλεξήο θαη πνιύπινθεο δηνηθεηηθήο δνκήο, ε νπνία νδεγεί ζε 

επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ κεηαμύ ηνπ θεληξηθνύ θξάηνπο, ησλ νληνηήησλ, ησλ 

θαληνληώλ θαη ησλ δήκσλ· 

2. ηνλίδεη όηη ε νπζηαζηηθή απνδνρή ησλ κεηαξξπζκηζηηθώλ δηαδηθαζηώλ από ηνλ ιαό ηεο 

Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία· δεηεί, σο εθ ηνύηνπ, ηελ άκεζε 

έλαξμε δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ζηόρν ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ θαζεζηώηνο πξνηεθηνξάηνπ 
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ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο· 

3. δεηεί από ηηο πνιηηηθέο νκάδεο ζε όια ηα επίπεδα εμνπζίαο ζηε ρώξα λα εληείλνπλ ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηνλ δηάινγν, κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαθνξώλ· 

ραηξεηίδεη ηε δέζκεπζε πνπ αλέιαβαλ νη εγέηεο όισλ ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ, θαη 

εγθξίζεθε από ην θνηλνβνύιην, ηε δξνκνιόγεζε κεηαξξπζκίζεσλ ζε όια ηα επίπεδα 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκθηιίσζεο· δεηεί νη ελ ιόγσ 

δηαδηθαζίεο λα είλαη δηαθαλείο θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο· 

4. ζεσξεί όηη είλαη απαξαίηεην λα εληζρπζεί ν ξόινο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ ζηηο 

πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο παξέρνληάο ηεο ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάδνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 

πνιηηώλ, ηδίσο ησλ λέσλ· εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη νη ζεζκηθνί 

κεραληζκνί γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ εμαθνινπζνύλ λα 

παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο θαη παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε, ζε νιόθιεξε ηε ρώξα, κηαο 

πην ζπκκεηνρηθήο, ρσξίο απνθιεηζκνύο θαη κε αλζξώπηλε αληαπόθξηζε δεκνθξαηίαο· 

δεηεί, σο εθ ηνύηνπ, ηελ θαζηέξσζε δηαθαλώλ θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο δεκόζησλ 

κεραληζκώλ δηαβνύιεπζεο, κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ ηνπ 

δεκόζηνπ ηνκέα, κε πξννπηηθή ηε δεκηνπξγία πιαηζίνπ γηα ηε δεκόζηα ζπδήηεζε όζνλ 

αθνξά ηηο ζεκαληηθέο λνκνζεηηθέο απνθάζεηο θαη ηελ έγθξηζε εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ· 

5. θαιεί ηνπο θνξείο θαη ην δηθαζηηθό ζύζηεκα ζε επίπεδν θξάηνπο λα πξνζαγάγνπλ ηνπο 

δξάζηεο ησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ ζηε δηθαηνζύλε, θαη λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ ζπκάησλ ηνπ πνιέκνπ ζηε Βνζλία θαη 

Δξδεγνβίλε, κε ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκθηιίσζεο θαη ηελ εηξεληθή 

ζπλύπαξμε ησλ ηξηώλ εζλνηηθώλ θνηλνηήησλ ζε νιόθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηεο Βνζλίαο 

θαη Δξδεγνβίλεο· 

6. δεηεί λα εγθαηαιεηθζεί ε εζληθηζηηθή θαη εζλνθεληξηθή ξεηνξηθή πνπ εθπνξεύεηαη από 

ηελ πνιηηηθή εγεζία ησλ ηξηώλ ιαώλ πνπ απαξηίδνπλ ηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε· 

θαηαδηθάδεη θάζε κνξθή δηαρσξηζκνύ θαη δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο βάζεη 

ζξεζθεπηηθώλ πεπνηζήζεσλ ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο ζηε ρώξα· 

7. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζηελ Αληηπξόεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο/Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη 

πνιηηηθήο αζθάιεηαο, ζην Σπκβνύιην, ηελ Δπηηξνπή, ηελ Πξνεδξία ηεο Βνζλίαο θαη 

Δξδεγνβίλεο, ην Σπκβνύιην Υπνπξγώλ ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο, ηελ 

Κνηλνβνπιεπηηθή Σπλέιεπζε ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο θαη ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα 

θνηλνβνύιηα ηεο Οκνζπνλδίαο ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο θαη ηεο Σεξβηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Βνζλίαο, ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ θαη ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ 

10 θνκεηεηώλ/θαληνληώλ ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο. 


