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B8-1398/2015 

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

Σσμυωνία τοσ Ντέιτον  

(2015/2979(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ Δηξελεπηηθή Σπκθσλία ηνπ Νηέηηνλ, ην γεληθφ ηεο πιαίζην θαη ηα 

δψδεθα παξαξηήκαηά ηεο, 

– έρνληαο ππφςε ηα ςεθίζκαηά ηνπ ηεο 7εο Ηνπιίνπ 2005
1
, ηεο 15εο Ηαλνπαξίνπ 2009

2
 

θαη ηεο 9εο Ηνπιίνπ 2015
3
 ζρεηηθά κε ηε Σξεκπξέληηζα, 

– έρνληαο ππφςε ηα πνιπάξηζκα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηηο εθζέζεηο πξνφδνπ γηα ηε 

Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζπκθσλία ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπο, αθελφο, θαη ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο, 

αθεηέξνπ, πνπ ππνγξάθεθε ζην Λνπμεκβνχξγν ζηηο 16 Ηνπλίνπ 2008, θαη ηέζεθε ζε 

ηζρχ ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βελεηίαο ηεο 11εο Μαξηίνπ 2005 

ζρεηηθά κε ηε ζπληαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ, 

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

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 1995, ην θείκελν ηεο Δηξελεπηηθήο 

Σπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ κνλνγξαθήζεθε ζην Νηέηηνλ ηνπ Οράην· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη ε Δηξελεπηηθή Σπκθσλία ηνπ Νηέηηνλ ππνγξάθεθε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1995 ζην 

Παξίζη θαη ζήκαλε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ πην αηκαηεξνχ πνιέκνπ ζηελ Δπξψπε απφ ην 

ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ΟΖΔ ππνινγίδεη πσο πεξίπνπ εθαηφ ρηιηάδεο άλζξσπνη 

έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηνλ πφιεκν ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, θαη πνιιέο ρηιηάδεο 

ηξαπκαηίζηεθαλ ζνβαξά, κεηαμχ άιισλ, δεθάδεο ρηιηάδεο ππήξμαλ ζχκαηα 

ζεμνπαιηθήο βίαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν πφιεκνο ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε είρε 

σο απνηέιεζκα πεξηζζφηεξα απφ δχν εθαηνκκχξηα εθηνπηζζέληα άηνκα· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δηξελεπηηθή Σπκθσλία ηνπ Νηέηηνλ ήηαλ αλαγθαία γηα ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο αηκαηνρπζίαο αιιά, δπζηπρψο, δελ έρεη δεκηνπξγεζεί έλα αχηαξθεο θαη 

ιεηηνπξγηθφ θξάηνο ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, φπσο έρεη απνδεηρζεί απφ ηε δηαξθή 

πνιηηηθή θξίζε πνπ βηψλεη ε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε νπνία νθείιεηαη ζε αδπλακία 

επίηεπμεο ζπκβηβαζηκνχ· 

                                                 
1
 ΔΔ C 157 E ηεο 6.7.2006, ζ. 468. 

2
 ΔΔ C 46 E ηεο 24.2.2010, ζ. 111. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P 8_TA (2015) 0276. 
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Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηε Γεκνθξαηία κέζσ ηνπ Γηθαίνπ 

(Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο) πξνέβε ζε ιεπηνκεξείο, κεηξηνπαζείο θαη πξαθηηθέο πξνηάζεηο 

γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Σπληάγκαηνο ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο κε νιηζηηθφ 

ηξφπν· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2009 ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ (ΔΓΑΓ) έθξηλε ζηελ ππφζεζε Sejdić θαη Finci φηη ηκήκαηα ηνπ ζεκεξηλνχ 

Σπληάγκαηνο ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο παξαβηάδνπλ ηελ Δπξσπατθή Σχκβαζε γηα 

ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2014 ην δηθαζηήξην εμέδσζε 

παξφκνηα απφθαζε ζηελ ππφζεζε Zornic· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ιεγφκελν «Παθέην ηνπ Απξηιίνπ» 2006 ησλ ζπληαγκαηηθψλ 

ηξνπνπνηήζεσλ, ην νπνίν ππνζηήξημαλ νη εθπξφζσπνη ησλ πεξηζζφηεξσλ εθ ησλ 

θπξίσλ θνκκάησλ ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, πεξηέρεη ζεηξά πξνηάζεσλ κε ηηο νπνίεο 

ζα έπξεπε λα εληζρπζνχλ νη εμνπζίεο ζε επίπεδν θξάηνπο θαη λα αληηκεησπηζηνχλ 

νξηζκέλεο δπζιεηηνπξγίεο ζην λνκνζεηηθφ θαη ην εθηειεζηηθφ ζθέινο ηεο Βνζλίαο θαη 

Δξδεγνβίλεο, απέηπρε γηα δχν κφλν ςήθνπο, λα ζπγθεληξψζεη ην ειάρηζην φξην ςήθσλ 

πνπ απαηηείην γηα ηελ έγθξηζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Σπληάγκαηνο· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην παξάξηεκα VII ηεο Δηξελεπηηθήο Σπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ 

δελ έρεη αθφκε εθαξκνζηεί πιήξσο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη παξακέλεη ε αλάγθε γηα 

δίθαηεο, ζθαηξηθέο θαη βηψζηκεο ιχζεηο γηα ηα εζσηεξηθά εθηνπηζκέλα άηνκα, ηνπο 

πξφζθπγεο θαη γηα άιινπο πιεγέληεο απφ ηε ζχγθξνπζε, θαζψο θαη ε επίηεπμε πξνφδνπ 

φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή έληαμε φζσλ έρνπλ επηζηξέςεη· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή Δπηηξνπή ηνπ Δξπζξνχ Σηαπξνχ, 

ππάξρνπλ αθφκε 11 000 αγλννχκελνη, ησλ νπνίσλ ε ηχρε παξακέλεη άγλσζηε· 

1. απνηίεη θφξν ηηκήο ζην ηζηνξηθφ γεγνλφο ηεο κνλνγξάθεζεο θαη ηεο ππνγξαθήο ηεο 

Δηξελεπηηθήο Σπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 

1995 ζην Νηέηηνλ θαη ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ ζην Παξίζη αληηζηνίρσο, θαη νη νπνίεο έζεζαλ 

ηέινο ζηηο ηξνκεξέο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο ζηελ θαξδηά ηεο Δπξψπεο, πνπ 

ζηηγκαηίζηεθαλ απφ καδηθήο θιίκαθαο εθζηξαηείεο εζλνθάζαξζεο, γελνθηνλία θαη 

αλαξίζκεηα εγθιήκαηα πνιέκνπ· 

2. εθθξάδεη ηα ζπιιππεηήξηά ηνπ ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ πνιπάξηζκσλ ζπκάησλ θαη ησλ 

αγλννπκέλσλ ηνπ πνιέκνπ ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε· θαιεί ηηο αξρέο ηεο Βνζλίαο-

Δξδεγνβίλεο λα ζπλερίζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην γηα 

ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία θαη λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ εθθξεκψλ δηθψλ γηα εγρψξηα εγθιήκαηα πνιέκνπ, 

νχησο ψζηε λα πξνζαρζνχλ ζηε δηθαηνζχλε νη δξάζηεο ησλ βηαηνπξαγηψλ θαη ησλ 

παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

3. ππελζπκίδεη φηη ε Δηξελεπηηθή Σπκθσλία ηνπ Νηέηηνλ έρεη 12 παξαξηήκαηα, ηα νπνία 

αθνξνχλ δηάθνξα ζέκαηα, φπσο νη ζηξαηησηηθέο πηπρέο (παξάξηεκα 1α), ε 

πεξηθεξεηαθή ζηαζεξνπνίεζε (παξάξηεκα 1Β), ην Σχληαγκα (παξάξηεκα 4), ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (Παξάξηεκα 6) θαη νη πξφζθπγεο θαη εθηνπηζζέληεο 

(παξάξηεκα 7)· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα αμηνπνηεζεί ε 20ή επέηεηνο γηα λα αμηνινγεζεί ε 

εθαξκνγή φισλ ησλ επηκέξνπο παξαξηεκάησλ· 
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4. είλαη βαζηά πεπεηζκέλν φηη ην ζεκεξηλφ Σχληαγκα ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο, φπσο 

νξίδεηαη ζην παξάξηεκα 4 ηεο Δηξελεπηηθήο Σπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ, ρξήδεη επείγνπζαο 

κεηαξξχζκηζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζην θξάηνο λα ιεηηνπξγεί θαηά ηξφπν πνπ λα 

σθειεί φινπο ηνπο πνιίηεο ηνπ θαη γηα ηηο εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ΔΔ· 

ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα νπζηαζηηθή αλαζεψξεζε ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ηεο 

κεηαξξπζκηζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο· 

5. επαλαβεβαηψλεη ηελ πξνζήισζε ηεο ΔΔ ζηελ επξσπατθή πξννπηηθή θαη ζηελ 

πεξαηηέξσ εληαμηαθή δηαδηθαζία ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο θαη φισλ ησλ ρσξψλ 

ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ· πηζηεχεη φηη ε πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία θαη ε επξσπατθή 

νινθιήξσζε είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκθηιίσζεο θαη ηελ 

ππέξβαζε ηνπ κίζνπο θαη ησλ δηαηξέζεσλ· 

6. πηζηεχεη φηη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη αθφινπζνη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη: 

• έλαο ηειηθφο ζηφρνο γηα ηε ζέζπηζε ελφο δεκνθξαηηθά λνκηκνπνηεκέλνπ 

ζπληάγκαηνο πνπ ζα έρεη θαηαξηηζηεί κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, κε δεκφζηα θαη δηαθαλή δηαδηθαζία· 

• καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή γηα ηελ πξννδεπηηθή κεηάβαζε απφ έλα θξάηνο πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ ηξηψλ ιαψλ πνπ ην απαξηίδνπλ ζε έλα θξάηνο πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ· 

• ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ ξφινπ ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ, φηαλ πιεξνχληαη νη 

απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ξφινπ απηνχ απφ κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα κε απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, ζε δηακεζνιαβεηή· 

7. ππελζπκίδεη ηηο παιαηφηεξεο δειψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

Σπληάγκαηνο ηνπ Νηέηηνλ θαη ηελ επηκνλή ηνπ ζηα αθφινπζα ζεκεία: 

• ην θξάηνο ζα πξέπεη λα έρεη επαξθείο λνκνζεηηθέο, δεκνζηνλνκηθέο, εθηειεζηηθέο 

θαη δηθαζηηθέο εμνπζίεο γηα λα ιεηηνπξγεί σο κέινο ηεο ΔΔ, λα δηακνξθψζεη θαη 

λα δηαηεξήζεη ιεηηνπξγηθή εληαία αγνξά, λα πξνσζήζεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ζπλνρή· 

• ν αξηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ηεο ρψξαο 

ζα πξέπεη λα είλαη αλαινγηθφο κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο πφξνπο ηεο Βνζλίαο-

Δξδεγνβίλεο θαη ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα απνδνηηθή, ζπλεθηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή αλάζεζε αξκνδηνηήησλ· 

• ε δηαζθάιηζε δσηηθψλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ εληφο ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο 

πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο λα δξα· απαηηείηαη κηα 

ζαθήο, πεξηεθηηθή αιιά ηαπηφρξνλα ζπζηαιηηθή εξκελεία ηεο έλλνηαο ηνπ 

«εζληθνχ ζπκθέξνληνο δσηηθήο ζεκαζίαο» νχησο ψζηε λα πξνιακβάλεηαη θάζε 

αδηθαηνιφγεηε πξνζθπγή ζηνλ κεραληζκφ ηεο αξλεζηθπξίαο βάζεη εζλνηηθψλ 

θηλήηξσλ κε ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε· 

• ε αλάγθε γηα κηα ελδειερή αλαζεψξεζε ηνπ κεραληζκνχ πνπ δηέπεη ην δηθαίσκα 

αξλεζηθπξίαο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί κφλν ζηα δεηήκαηα ε εμέηαζε 

ησλ νπνίσλ εκπίπηεη ζηελ θνηλή αξκνδηφηεηα θξάηνπο θαη ζπζηαηηθψλ κεξψλ· 

• φιεο νη εζληθέο κεηνλνηηθέο θνηλφηεηεο πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ησλ ηδίσλ 

δηθαησκάησλ σο ιανί πνπ απαξηίδνπλ ηε ρψξα θαη ζε απηφ πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

θαηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ κε βάζε ηελ εζλφηεηα φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα ηνπ 

εθιέγεζζαη, θαηά ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Δπξσπατθήο ζχκβαζεο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο 
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Δπηηξνπήο γηα ηε Γεκνθξαηία δηά ηνπ Nφκνπ (Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο) θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο· 

8. θαιεί φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηή ηε δηαδηθαζία κε 

επνηθνδνκεηηθφ θαη αλνηρηφ ηξφπν θαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ζπκβνπιψλ θαη ηεο 

θαζνδήγεζεο πνπ κπνξεί λα παξάζρεη ε Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο θαηά ηε δηαδηθαζία 

απηή· ραηξεηίδεη θαη ππνζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ λα επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο· ραηξεηίδεη ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Υπνπξγψλ ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ην Σρέδην 

Γξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΔΓΑΓ ζηηο ππνζέζεηο Sejdić-Finci θαη 

Zornic θαη γηα ηε ζχζηαζε επηηξνπήο, ε νπνία ζα εθπνλήζεη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

Σπληάγκαηνο· 

9. επαλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ην παξάξηεκα 7 ηεο Δηξελεπηηθήο 

Σπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ γηα ηελ εμαζθάιηζε αζθαινχο επαλφδνπ θαη δίθαησλ, 

νινθιεξσκέλσλ θαη βηψζηκσλ ιχζεσλ γηα ηνπο εθηνπηζζέληεο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο, ηνπο πξφζθπγεο θαη άιια άηνκα πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηηο ζπγθξνχζεηο· 

ζεκεηψλεη κε αλεζπρία φηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ 84 500 εζσηεξηθψο 

εθηνπηζκέλα άηνκα ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε· δεηεί ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ηεο αλαζεσξεκέλεο ζηξαηεγηθήο φζνλ αθνξά ην παξάξηεκα VII ηεο Δηξελεπηηθήο 

Σπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ· 

10. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην θαη ηελ 

Δπηηξνπή, ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνχιηα 

ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο, θαζψο θαη ζηηο επηκέξνπο νληφηεηεο ηεο ρψξαο, θαη ζηηο 

θπβεξλήζεηο θαη ζηα θνηλνβνχιηα ησλ ρσξψλ ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ. 

 


