Předkládací zpráva
pro Parlament České republiky

Summit NATO v Bruselu v červenci 2018 rozhodl o přizvání Bývalé jugoslávské
republiky Makedonie k Severoatlantické smlouvě, což umožnila tzv. Prespanská
dohoda1 ze dne 17. 6. 2018, podepsaná ministry zahraničních věcí Řecka a Bývalé
jugoslávské republiky Makedonie v přítomnosti premiérů obou zemí, o změně názvu
Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na název Republika Severní Makedonie.
Makedonský parlament schválil ústavní změny na základě tzv. Prespanské
dohody dne 11. ledna 2019. Následně o dohodě rozhodoval řecký parlament, který ji
ratifikoval dne 25. ledna 2019. Tím se Řecko oficiálně vzdalo svých výhrad vůči
vstupu Republiky Severní Makedonie do NATO a EU.
Výše uvedenými skutečnostmi byly splněny podmínky dohodnuté k tomu, aby
mohl být podepsán Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie
k Severoatlantické smlouvě. Vláda České republiky vyjádřila souhlas s podpisem
Protokolu s výhradou ratifikace na své schůzi dne 28. ledna 2019. Ceremoniál
podpisu Protokolu proběhl v sídle Aliance dne 6. února 2019. Za českou stranu
protokol podepsal stálý představitel ČR při NATO J. Šedivý na základě usnesení vlády
ČR č. 76 ze dne 28. ledna 2019 a zmocnění prezidentem republiky. Ceremoniálu
podpisu byl přítomen ministr zahraničí Severní Makedonie N. Dimitrov.
Text Protokolu o přístupu v anglickém jazyce a jeho překlad do češtiny jsou
součástí tohoto materiálu. Jedná se o znění, které bylo použito již pro předchozí tři
rozšíření NATO v letech 2004, 2009 a 2017.
Podpis Protokolu o přístupu byl formálním zahájením procesu přístupu
Republiky Severní Makedonie, který podléhá ratifikaci ve všech členských státech
NATO. Poté následuje ratifikace parlamenty všech členských států Aliance i samotné
Republiky Severní Makedonie. Prvním členem NATO, který ratifikoval Protokol
v národním parlamentu, bylo Řecko dne 8. února 2019.
Po podpisu Protokolu o přístupu se Republika Severní Makedonie již zapojila
do jednání NATO jako „invitee“ (přizvaná země), avšak bez práva podílet se na
rozhodování. Republika Severní Makedonie by se měla účastnit (téměř) všech
formálních a neformálních zasedání Aliance, včetně ministerských a summitových,
pokud nebude ze strany některého spojence či předsedy výboru vznesen požadavek
na jednání ve formátu 29.
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Závěrečná dohoda o vyřešení rozdílů popsaných v rezolucích RB OSN 817 (1993) a 845 (1993), ukončení
prozatímní dohody z roku 1995 a navázání strategického partnerství mezi stranami.

Protokol o přístupu má z hlediska vnitrostátního práva charakter prezidentské
smlouvy, neboť je změnou původní prezidentské smlouvy (Severoatlantická smlouva).
Z tohoto důvodu vyžaduje vyslovení souhlasu Parlamentem ČR a následnou ratifikaci
prezidentem republiky. Jeho obsah je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními
součástmi právního řádu ČR, se závazky vyplývajícími z členství ČR v EU, se závazky
převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami
mezinárodního práva.
Vláda ČR vyslovila souhlas s podepsaným Protokolem o přístupu Republiky
Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě svým usnesením ze dne 1. dubna
2019.
V Praze dne 1. dubna 2019
Předseda vlády:
Ing. Andrej Babiš v.r.

