Η Γερμανία εγκρίνει πρωτόκολλο
ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ
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Στη σημερινή της συνεδρίαση η γερμανική κυβέρνηση έδωσε πράσινο φως για την υπογραφή του
πρωτοκόλλου ένταξης της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Ανακοινώνοντας την απόφαση σήμερα το μεσημέρι
στο Βερολίνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ δήλωσε πως "πρόκειται για μια καλή
είδηση για την Ευρώπη. Έχουμε την πεποίθηση ότι η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας θα συμβάλει
όχι μόνο στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας αλλά θα δώσει και
περαιτέρω ώθηση στη σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων".
Αιτιολογώνταςτη γερμανική απόφαση ο Στέφεν Ζάιμπερτ επεσήμανε πως προϋπόθεση για την
ένταξη στο ΝΑΤΟ ήταν ο τερματισμός της διαμάχης για το όνομα της χώρας με την Ελλάδα. Αυτό
επιτεύχθηκε με την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τα κοινοβούλια των δύο χωρών.
Πρόκειται για μια "ιστορική συμφωνία με την οποία τα Σκόπια και η Αθήνα έγραψαν ιστορία",
δήλωσε ο κ. Ζάιμπερτ.
Ερωτηματικά για την ένταξη στην ΕΕ

Όπωςενημέρωσε στη συνέχεια, η υπογραφή του πρωτοκόλλου ένταξης θα γίνει το Φεβρουάριο
στις Βρυξέλλες από τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Από εκείνη τη
στιγμή τα Σκόπια θα αποκτήσουν το στάτους του παρατηρητή. Η δε ένταξη της χώρας θα τεθεί σε
ισχύ αφότου το πρωτόκολλο επικυρωθεί από όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ. Η διαδικασία επικύρωσης
στη Γερμανία προβλέπει κατάθεση σχετικού νόμου στο κοινοβούλιο. Ο κ. Ζάιμπερτ διαβεβαίωσε
ότι η γερμανική κυβέρνηση θα επιδιώξει ο νόμος να ψηφιστεί "σύντομα" από τη βουλή.
Σεό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής χώρας ο Στέφεν Ζάιμπερτ διευκρίνισε ότι
τόσο για αυτή τη χώρα όσο και για όλες τις άλλες χώρες των δυτικών Βαλκανίων ισχύει η
"υπόσχεση" του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πως μπορούν να ενταχθούν στην ΕΕ εφόσον πληρούν
όλα τα κριτήρια. "Το νωρίτερο" τον Ιούνιο του 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποφασίσει κατά
πόσο θα ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τα Σκόπια. Προϋπόθεση για μια θετική
απόφαση είναι κατά πόσο θα διαπιστωθεί "επαρκή πρόοδος" στις "βιώσιμες μεταρρυθμίσεις, για
παράδειγμα στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος", τόνισε ο κ.
Ζάιμπερτ. Στο ίδιο μπρίφινγκ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε την άποψη ότι η
Συμφωνία των Πρεσπών "δεν προδικάζει" τη θέση που θα τηρεί η Ελλάδα στο μέλλον αναφορικά
με τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί η γείτονα χώρα για να ενταχθεί στην ΕΕ.
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