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

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής του 2019 για τη Βόρεια Μακεδονία και την 
Αλβανία (SWD (2019) 0218, SWD (2019) 0215) που συνοδεύουν την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2019 σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ (COM 
(2019) 0260),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής και της 21ης 
Ιουνίου 2019 και της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την έκθεση της 
Επιτροπής του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 26ης 
Ιουνίου 2018 και της 18ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία 
σταθεροποίησης και σύνδεσης,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018, 
στα οποία εγκρίνονται τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2018 
σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο 
«Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και αυξημένη 
δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους» (COM(2018)0065),

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

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία των Πρεσπών της 17ης Ιουνίου 2018 μεταξύ της πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας και τη συνθήκη 
φιλίας, καλής γειτονίας και συνεργασίας της 1ης Αυγούστου 2017, μεταξύ της πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Βουλγαρίας,

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών 
Βαλκανίων, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σόφια στις 17 Μαΐου 2018, οι ηγέτες της 
ΕΕ επαναβεβαίωσαν ότι υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα την ευρωπαϊκή προοπτική των 
Δυτικών Βαλκανίων, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι εταίροι των Δυτικών 
Βαλκανίων δεσμεύθηκαν εκ νέου να υποστηρίξουν αυτήν την προοπτική, δεδομένου 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0480.
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ότι αποτελεί σταθερή στρατηγική επιλογή τους·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανταποκρινόμενο στις συστάσεις της Επιτροπής του Απριλίου 
2018 για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας και με τη Δημοκρατία της Αλβανίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
συμφώνησε τον Ιούνιο 2018 να ανταποκριθεί θετικά στην πρόοδο που έχουν επιτύχει 
αμφότερες οι χώρες και να ορίσει την πορεία που θα οδηγήσει στην έναρξη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τις δύο χώρες τον Ιούνιο του 2019·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Μαΐου 2019, η Επιτροπή επανέλαβε τη σύστασή της 
προς το Συμβούλιο να αρχίσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και τη 
Βόρεια Μακεδονία αφού η αξιολόγησή της κατέδειξε ότι οι δύο χώρες, και ιδιαίτερα η 
Βόρεια Μακεδονία, είχαν πραγματοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορική συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ της Βόρειας 
Μακεδονίας και της Ελλάδας έθεσε τέλος στην 27ετή διαμάχη σχετικά με το όνομα της 
χώρας, δίνοντας ένα παράδειγμα συμφιλίωσης στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, μαζί με τη διμερή συνθήκη με τη Βουλγαρία, η συμφωνία 
αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των σχέσεων 
καλής γειτονίας σε ολόκληρη την περιοχή·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τις υποψήφιες χώρες, πρέπει να μεταρρυθμιστεί και 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών των κρατών 
μελών της ΕΕ και των υποψήφιων για ένταξη χωρών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να 
λάβει σαφή και ουσιαστική απόφαση σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία το αργότερο έως τον 
Οκτώβριο 2019·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν τήρησε τις υποσχέσεις του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αναποφασιστικότητα αντανακλά το γεγονός ότι οι 
υποψήφιες χώρες αξιολογούνται με δύο μέτρα και δύο σταθμά από ορισμένα κράτη 
μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία έναρξης των διαπραγματεύσεων έδειξε ότι 
δεν τηρείται η αρχή της αξιοκρατικής αξιολόγησης κάθε χώρας που ισχύει για τη 
διαδικασία ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων·

1. εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου δεν ζητείται η έναρξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και ότι, αντίθετα, με βάση τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 18ης Ιουνίου 2019 όσον 
αφορά την Αλβανία, η απόφαση αναβάλλεται έως τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών 
Βαλκανίων που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάγκρεμπ τον Μάιο 2020· τονίζει ότι το 
γεγονός αυτό συνιστά αδυναμία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ανταποκριθεί στις 
δεσμεύσεις του και να στηρίξει την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ευημερία και τις 
ευρωπαϊκές προοπτικές των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, πράγμα που είναι 
ενδεικτικό της έλλειψης οράματος της ΕΕ και της κρίσης που αντιμετωπίζει επί του 
παρόντος·

2. σημειώνει με ανησυχία ότι η απόφαση αναβολής του ζητήματος ελήφθη παρά το 
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γεγονός ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συνιστούσαν το αντίθετο·

3. τονίζει ότι η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων δεν είναι παρά το πρώτο μόνο 
βήμα στην μακρά και απαιτητική διαδικασία προσχώρησης· αναγνωρίζει τις μεγάλες 
προσπάθειες που καταβάλλουν αμφότερες οι χώρες για την πραγματοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ιδίως στη Βόρεια Μακεδονία, και 
καλεί τους λαούς της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας να συνεχίσουν τις 
προσπάθειές τους για την προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα ωφελήσουν τους πολίτες 
και την κοινωνία, και ιδίως μεταρρυθμίσεων που αφορούν το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, τη λειτουργία και την ανεξαρτησία των δημοκρατικών θεσμών, 
την ελευθερία της έκφρασης, την προστασία των αστικών και εθνοτικών μειονοτήτων, 
τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 
και της διαφθοράς·

4. σημειώνει ότι όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων χρειάζονται ένα σαφές και 
αξιόπιστο όραμα εάν επιθυμούν να προωθήσουν επιτυχείς μεταρρυθμίσεις και να 
προαγάγουν την συμφιλίωση τόσο στο εσωτερικό τους όσο και στην ευρύτερη περιοχή·

5. τονίζει τη σημασία της δυναμικής που δημιουργήθηκε με την υπογραφή της συμφωνίας 
των Πρεσπών μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας και της συνθήκης 
φιλίας, γειτονίας και συνεργασίας μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει σοβαρά υπόψη του την ελπίδα που γεννούν οι 
συμφωνίες αυτές στους λαούς και στους ηγέτες των χωρών της περιοχής, δεδομένου ότι 
δημιουργείται η αίσθηση ότι είναι δυνατή η επίλυση παρόμοιων ζητημάτων σε 
περιφερειακό επίπεδο· τονίζει ότι η απόφαση του Συμβουλίου θα βλάψει την πολιτική 
σταθερότητα, την περιφερειακή συνεργασία, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την 
ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή·

6. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την άνοδο του εθνικισμού και των αλυτρωτικών 
ιδεών στην περιοχή, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα· 
τονίζει ότι το μοναδικό αποτέλεσμα που θα έχουν στην πραγματικότητα τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι η ενίσχυση αυτών των 
φαινομένων και ιδεών·

7. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι η αρχή της αξιοκρατικής 
αξιολόγησης κάθε χώρας θα παραμείνει μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της 
για τη διεύρυνση, επιτρέποντας στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να προχωρήσουν 
στη διαδικασία ένταξής τους στην ΕΕ, εφόσον το επιθυμούν οι πολίτες τους· καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκαταλείψει την πρακτική του της σύζευξης ή της 
ομαδοποίησης υποψήφιων για ένταξη χωρών, η οποία στην ουσία καθυστερεί, χωρίς 
βάσιμο λόγο, τη διαδικασία ένταξης χωρών που έχουν επιτύχει τις απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις και επιθυμούν να προχωρήσουν·

8. καλεί την ΕΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων και να στηρίξει την παράλληλη  αυτοκριτική επανεξέταση της 
διαδικασίας διεύρυνσης με βάση τα συμφέροντα των πολιτών τόσο της ΕΕ όσο και των 
υποψήφιων για ένταξη χωρών·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του 
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Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και στους προέδρους των κοινοβουλίων των 
κρατών μελών καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια της Βόρειας 
Μακεδονίας και της Αλβανίας.


