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MACEDONIA PÓŁNOCNA NA PROGU WEJŚCIA DO
NATO
Hiszpański Senat poinformował o jednogłośnym przegłosowaniu ratyﬁkacji protokołu przystąpienia
Macedonii Północnej do NATO. Hiszpania była dotąd ostatnim państwem członkowskim Sojuszu
Północnoatlantyckiego, które nie zatwierdziło jeszcze formalnie przystąpienia nowego, 30. już członka
NATO.
Minister spraw zagranicznych Republiki Macedonii Północnej Nikola Dimitrow na wspólnej konferencji
prasowej w Skopje wraz z hiszpańskim ambasadorem Emilio Lorenzo Serra wyraził swoją wdzięczność
dla Hiszpanii za podjęcie tej decyzji, która umożliwia pełen akces do NATO. Podziękował także za fakt,
że kwestia ta znalazła się w porządku obrad hiszpańskich władz, w sytuacji kiedy Hiszpania i
Macedonia Północna, a także cała Europa zmaga się z pandemią koronawirusa. Ambasador Hiszpanii
Serra podkreślił dodatkowo, że po raz pierwszy w historii głosowanie w hiszpańskim senacie odbyło
się zdalnie drogą elektroniczną.
Czytaj też: Macedonia z nową nazwą państwa. Krok do integracji z NATO i UE

Hiszpania złoży teraz dokument ratyﬁkacyjny w Departamencie Stanu
USA, Waszyngton prześle informacje do NATO w Brukseli, a my
zostaniemy oﬁcjalnie zaproszeni do złożenia naszego dokumentu, tj.
ustawy ratyﬁkacyjnej Traktatu Północnoatlantyckiego, przyjętej przez
Zgromadzenie
- minister spraw zagranicznych Republiki Macedonii Północnej Nikola Dimitrow

Czytaj też: Senat USA za wejściem Macedonii Północnej do NATO
Dotychczasowe starania Macedonii Północnej o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także
Unii Europejskiej były blokowane przez jej południowego sąsiada i członka obu tych organizacji
międzynarodowych — Grecję. Punktem spornym była dawna nazwa tego państwa — Republika
Macedonii. Władze w Atenach uznawały używanie przez Skopje nazwy Macedonia za zawłaszczanie
historycznego i kulturowego dziedzictwa starożytnych Macedończyków, których uznają za część
własnego dziedzictwa. Grecy obawiali się także potencjalnie w przyszłości ewentualnych roszczeń
terytorialnych do greckiej prowincji Macedonia.

Czytaj też: Sejm zgodził się na przyjęcie Macedonii Północnej do NATO
W czerwcu 2018 r. ostatecznie doszło do porozumienia na linii Ateny-Skopje. Na jego mocy Grecja
zgodziła się na integrację północnego sąsiada z NATO i UE, w zamian za zmianę nazwy państwa na
Republika Macedonii Północnej. W efekcie tego w lipcu 2018 roku na szczycie NATO w Brukseli
macedońskie władze otrzymały zielone światło, do rozpoczęcia procesu przystępowania do NATO. 6
lutego 2019 roku Macedonia Północna podpisała protokół akcesyjny do Sojuszu Północnoatlantyckiego
jako potencjalny 30. członek NATO i rozpoczęła się jego ratyﬁkacja przez kolejnych członków sojuszu.
4 kwietnia 2019 roku protokół ratyﬁkacji tego państwa do Sojuszu Północnoatlantyckiego został
niemalże jednogłośnie przyjęty przez Sejm RP.

