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Η Επιτροπή καταρτίζει διαπραγματευτικά πλαίσια για την Αλβανία και τη
Βόρεια Μακεδονία
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα στο Συμβούλιο σχέδια διαπραγματευτικών πλαισίων για
την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, στα οποία καθορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές και οι αρχές
που θα διέπουν τις ενταξιακές τους διαπραγματεύσεις. Τον περασμένο Μάρτιο το Συμβούλιο Γενικών
Υποθέσεων αποφάσισε να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις δύο χώρες και κάλεσε την Επιτροπή να
υποβάλει τις προτάσεις της.

Ο επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης, κ. Όλιβερ Βάρχεϊ, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή ημέρα
σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την πορεία της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιθυμώντας να υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας, παρουσιάζουμε
συγκεκριμένα πλαίσια για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων προσχώρησης. Οι προτάσεις μας
βασίζονται στην αναθεωρημένη μεθοδολογία διεύρυνσης που προτείναμε τον Φεβρουάριο για να
καταστεί η διαδικασία προσχώρησης περισσότερο αξιόπιστη, με ισχυρότερη πολιτική καθοδήγηση, πιο
δυναμική και προβλέψιμη. Προσβλέπω στις συζητήσεις με τα κράτη μέλη και στην όσο το δυνατόν
ταχύτερη διεξαγωγή των πρώτων διακυβερνητικών διασκέψεων με τις δύο χώρες. Το μέλλον τους
βρίσκεται σαφώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσουν να υλοποιούν τις
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την πορεία τους προς την ΕΕ, όπως έχουν πράξει μέχρι σήμερα.»

Πλαίσιο για τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης

Τα διαπραγματευτικά πλαίσια καθορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αρχές που διέπουν τις
διαπραγματεύσεις προσχώρησης με κάθε υποψήφια χώρα. Τα σχέδια πλαισίων χωρίζονται σε τρία
μέρη: 1) αρχές που διέπουν τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης, 2) περιεχόμενο των
διαπραγματεύσεων και 3) διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι να
υιοθετήσουν η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία το κεκτημένο της ΕΕ στο σύνολό του και να
διασφαλίσουν την πλήρη υλοποίηση και εφαρμογή του κατά την προσχώρηση.

Τα σχέδια διαπραγματευτικών πλαισίων βασίζονται στην εμπειρία των προηγούμενων διευρύνσεων και
στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις προσχώρησης. Τα πλαίσια ενσωματώνουν την αναθεωρημένη
μεθοδολογία διεύρυνσης, λαμβάνουν υπόψη το εξελισσόμενο κεκτημένο της ΕΕ και αποτυπώνουν
δεόντως τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και την κατάσταση που επικρατεί σε αυτήν.

Για την ενίσχυση της αξιοπιστίας δίνεται ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις θεμελιώδεις
μεταρρυθμίσεις, αρχής γενομένης από το κράτος δικαίου, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών
και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και την οικονομία των δύο χωρών. Οι προτάσεις προβλέπουν
επίσης ισχυρότερο πολιτικό προσανατολισμό όσον αφορά τη διαδικασία και περισσότερο
δυναμισμό χάρη στην οργάνωση των διαπραγματευτικών κεφαλαίων σε θεματικές ομάδες. Η
προβλεψιμότητα της διαδικασίας προσχώρησης μπορεί να ενισχυθεί αν εξασφαλιστεί μεγαλύτερη
σαφήνεια όσον αφορά τις θετικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων,
καθώς και όσον αφορά τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες σε περίπτωση απουσίας προόδου,
παρατεταμένης στασιμότητας ή οπισθοδρόμησης κατά την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και την
τήρηση των απαιτήσεων της διαδικασίας προσχώρησης.

Επόμενα στάδια

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε τον Μάρτιο με την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τα σχέδια των διαπραγματευτικών πλαισίων στα κράτη μέλη της ΕΕ,
τα οποία επίσης τηρεί ενήμερα για την πρόοδο που σημειώνουν οι δύο χώρες. Μόλις τα κράτη μέλη
εγκρίνουν τα διαπραγματευτικά πλαίσια, η εναλλασσόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα παρουσιάσει τη συμφωνηθείσα γενική θέση της ΕΕ στην πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη
με την κάθε χώρα, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης. Στο
στάδιο αυτό θα δημοσιοποιηθούν τα διαπραγματευτικά πλαίσια.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο: Διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ — βήμα προς βήμα

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu-accession-process_en.pdf
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