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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία
(2019/2883(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2005 
για τη χορήγηση στη Βόρεια Μακεδονία (τότε: Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας) και της 26ης-27ης Ιουνίου 2014 για την χορήγηση στην Αλβανία, του 
καθεστώτος υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Σόφιας, στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών 
Βαλκανίων, της 17ης Μαΐου 2018, και το συνημμένο σε αυτήν «Θεματολόγιο 
προτεραιότητας της Σόφιας»,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αλβανία και τη Βόρεια 
Μακεδονία,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο προσχώρησης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, που 
υπεγράφη στις 6 Φεβρουαρίου 2019,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση της ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγική 
επένδυση στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα 
στην Ευρώπη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή συνέστησε την έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, δεδομένης της 
ικανοποιητικής προόδου που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση των βασικών 
προτεραιοτήτων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία συνεχίζουν να 
σημειώνουν σταθερή πρόοδο προς την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων και την 
υλοποίηση των πέντε βασικών προτεραιοτήτων για την έναρξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων, καθώς και προς την εδραίωση δημοκρατικών θεσμών και 
πρακτικών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή των Βαλκανίων είναι στρατηγικά σημαντική για την 
ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας, η συμφωνία των 
Πρεσπών της 17ης Ιουνίου 2018 για την επίλυση των διαφορών και τη θέσπιση 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας και της Ελλάδας έστειλε το πολύ απαραίτητο θετικό σήμα για 
σταθερότητα και συμφιλίωση και άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-18 
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Οκτωβρίου, η Γαλλία, με την υποστήριξη των Κάτω Χωρών και της Δανίας, ανέστειλε 
ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Αλβανία και τη Βόρεια 
Μακεδονία με βάση το σκεπτικό ότι χρειάζεται να εφαρμοστούν περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις από τις δύο χώρες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το 2009 και η Βόρεια 
Μακεδονία σύντομα θα καταστεί το 30ό μέλος της Συμμαχίας·

1. εκφράζει την έντονη απογοήτευσή του διότι έχει ανασταλεί η έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, παρά το γεγονός ότι και 
οι δύο χώρες έχουν εκπληρώσει σαφώς τα κριτήρια που έθεσε το Συμβούλιο·

2. πιστεύει ότι η αναβολή της διαδικασίας αυτής, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί και 
από τις δύο χώρες, αποτελεί στρατηγικό σφάλμα που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη 
φήμη της ΕΕ και ενδέχεται να αποδυναμώσει την αποτελεσματικότερη ισχύ επιρροής 
που διαθέτει η ΕΕ, ήτοι την προοπτική της προσχώρησης·

3. υπογραμμίζει ότι η αναστολή της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων 
ενδέχεται να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση ολόκληρης της περιοχής και θα μπορούσε 
να επιβραδύνει ή και να ανακόψει πλήρως την εφαρμογή φιλοευρωπαϊκών 
μεταρρυθμίσεων σε άλλες υποψήφιες προς ένταξη χώρες·

4. εκφράζει, επιπλέον, την ανησυχία του διότι η έλλειψη προόδου στη διεύρυνση μπορεί 
επίσης να επηρεάσει άμεσα την ασφάλεια και την ευημερία της ΕΕ, δεδομένου ότι 
μπορεί σταδιακά να ωθήσει όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων προς τρίτους που 
προσπαθούν ήδη να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, της Ρωσίας και της Κίνας·

5. είναι σταθερά προσηλωμένο στην πολιτική της διεύρυνσης ως μιας από τις βασικές 
προτεραιότητες της ΕΕ·

6. επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε κράτος της Ευρώπης 
μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληροί τα κριτήρια 
της Κοπεγχάγης και τις αρχές της δημοκρατίας, σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, και στηρίζει το κράτος 
δικαίου·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Αλβανίας, της Βόρειας 
Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, του Κοσσυφοπεδίου 
και της Σερβίας.


