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Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam
Sejmowi
projekt ustawy o ratyfikacji
w

sprawie

akcesji

Protokołu

Republiki

do Traktatu

Macedonii

Północnoatlantyckiego

Północnej,

podpisanego

w Brukseli dnia 6lutego 2019 r.
W

załączeniu

przedstawiam

także opinię dotyczącą zgodności

proponowanych

regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie informuję, że

do prezentowania stanowiska

Rządu

w tej sprawte

w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
Z poważaniem

P OLS KA
S TULECI E

OD Z YS K A N I A

N I E POD L E GŁ O Ś CI

Projekt
U S T AWA
z dnia
o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji
Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.
Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki
Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem
Decyzja o akcesji Republiki Macedonii Północnej do NATO została podjęta na
szczycie NATO w dniu 11 lipca 2018 r. Stanowi ona potwierdzenie kontynuacji polityki
„otwartych drzwi” i jest świadectwem woli umacniania i jednoczenia kontynentu
europejskiego. NATO zachowuje też perspektywę integracyjną dla Gruzji, Ukrainy oraz
w przyszłości Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji, jeśli państwa te zdecydują się na
akcesję do Sojuszu.
Polityka rozszerzenia NATO ma nadal fundamentalne znaczenie dla rozszerzania
strefy bezpieczeństwa i stabilności w Europie i wokół jej granic. W tym kontekście, stabilny
politycznie i prosperujący ekonomicznie region Bałkanów Zachodnich to ciągle
niedokończone zadanie. Wobec rosnących wpływów partnerów zewnętrznych, rozpoczynając
proces akcesyjny Republiki Macedonii Północnej, NATO wysyła jednoznaczny sygnał
o determinacji, by utrzymać ten region w ramach zjednoczonej i demokratycznej Europy.
Przyjmując nowych członków, NATO rozciąga swe gwarancje bezpieczeństwa na
kolejne państwa, umacniając w nich tym samym struktury demokratyczne i nakładając na nie
obowiązek przestrzegania wiążących standardów w polityce wewnętrznej i międzynarodowej.
Postęp w procesie integracji będzie stwarzać dobrą bazę do bliższej współpracy
i utrzymywania dobrosąsiedzkich relacji. Jest to też ważny element wsparcia Republiki
Macedonii Północnej, której rząd, mimo złożonej sytuacji przy rosnących wpływach państw
trzecich, deklaruje wolę pozostania na ścieżce integracji euroatlantyckiej. Nie bez znaczenia
jest też fakt, iż zapraszając Republikę Macedonii Północnej do członkostwa, wysłaliśmy
ważne przesłanie, że rozwiązywanie sporów w drodze mediacji przynosi wymierne korzyści
władzom i społeczeństwom decydującym się na taki krok.
Akcesja Republiki Macedonii Północnej do NATO powinna przynieść odczuwalną
stabilizację dla całych Bałkanów Zachodnich, co będzie stanowić korzystną zmianę
środowiska bezpieczeństwa wokół naszego kraju, sprzyjając niezakłóconemu i swobodnemu
rozwojowi Rzeczypospolitej Polskiej. Poszerza to też możliwości politycznej i gospodarczej
współpracy bilateralnej, stanowiąc jednocześnie istotny krok na drodze Republiki Macedonii
Północnej do integracji europejskiej.

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii
Północnej został podpisany w Brukseli, w dniu 6 lutego 2019 r.
2. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
Po

tym

jak

Republika

Macedonii

Północnej

stanie

się

stroną

Traktatu

Północnoatlantyckiego, na mocy postanowień Traktatu Rzeczpospolita Polska będzie
zobowiązana do udzielania, w razie potrzeby, wsparcia wojskowego nowemu członkowi
Sojuszu. Z wyjątkiem zakresu podmiotowego nie zmienią się natomiast istniejące już
mechanizmy podejmowania decyzji i współpracy państw członkowskich w ramach NATO.
Tekst Protokołu nie odbiega od tekstu Protokołów stosowanych przy okazji
poprzednich rozszerzeń, m.in. Rzeczypospolitej Polskiej. Protokół składa się z trzech
artykułów. Pierwszy artykuł upoważnia Sekretarza Generalnego NATO do przekazania
w imieniu wszystkich państw członkowskich zaproszenia Rządowi Republiki Macedonii
Północnej do akcesji do Traktatu Północnoatlantyckiego. Przewiduje również, że Republika
Macedonii Północnej stanie się stroną Traktatu w dniu złożenia swego dokumentu
przystąpienia Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Pozostałe dwa artykuły mają charakter formalno-prawny. Artykuł drugi dotyczy
warunków wejścia Protokołu w życie oraz obowiązku Rządu Stanów Zjednoczonych
Ameryki informowania pozostałych Stron o dacie otrzymania każdej notyfikacji przyjęcia
Protokołu przez poszczególne państwa. Postanowienia artykułu trzeciego obejmują kwestie
języków autentycznych Protokołu (angielski i francuski), depozytariusza oraz jego obowiązku
przekazania należycie poświadczonych kopii Protokołu jego Stronom.
3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe, polityczne i prawne
związane z wejściem w życie Protokołu
Wejście w życie Protokołu nie spowoduje bezpośrednich ani pośrednich skutków
społecznych, gospodarczych, finansowych czy prawnych dla Rzeczypospolitej Polskiej i nie
wymaga wskazania dodatkowych źródeł finansowania.
4. Podmioty prawa krajowego, których dotyczy Protokół
Postanowienia Protokołu nie odnoszą się wprost do podmiotów prawa krajowego,
w tym zwłaszcza do osób fizycznych lub prawnych, i nie rodzą bezpośrednio dla tych
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podmiotów żadnych dodatkowych praw lub obowiązków, które wykraczałyby poza ramy
wynikające z istniejących już zobowiązań sojuszniczych Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Sposób, w jaki Protokół dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym, oraz
informacja nt. środków prawnych, które ewentualnie powinny zostać przyjęte w celu
wykonania Protokołu
Obowiązujące w prawie wewnętrznym regulacje, odnoszące się do realizacji przez
Rzeczpospolitą

Polską

postanowień

Traktatu

Północnoatlantyckiego,

sporządzonego

w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., będą miały zastosowanie także do Republiki
Macedonii Północnej i nie zajdzie w tym zakresie konieczność przyjęcia nowych lub zmiany
aktualnie obowiązujących aktów prawnych.
6. Wyjaśnienie trybu związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach
międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395, z 2011 r.
poz. 676 oraz z 2019 r. poz. 109) ratyfikacji podlegają umowy międzynarodowe, o których
mowa w art. 89 i art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz inne umowy
międzynarodowe, które przewidują wymóg ratyfikacji albo ją dopuszczają, a szczególne
okoliczności to uzasadniają. Z uwagi na fakt, że Protokół jest umową, która dotyczy układów
wojskowych, wymaga on ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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Protokół do Traktatu Północnoatla ntyckiego
w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej

Strony Traktatu
1949 r.,

Północnoatlantyckiego,

podpisanego w Waszyngtonie dnia 4 kwiet nia

odnotowując

z zadowoleniem, że bezpieczeństwo obszaru północnoat lantyckiego zost anie
poszerzone poprzez akcesję Republiki Macedonii Północnej do Traktatu,
uzgodniły,

co następuje:
Artykuł

Po weJSCIU w

życie

ninieJszego

l

Protokołu,

Sekretarz Generalny Organizacji Trakt atu
Republiki Macedonii Północnej, w imieniu
wszystkich Stron, zaproszenie do przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego. Zgodnie
z artykułem 10 Traktatu Republika Macedonii Północnej stanie si ę Stroną w dniu złożenia
swojego dokumentu przystąpienia Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Północnoatlantyckiego

przekaże

Rządowi

Artykuł li

Niniejszy Protokół wejdzie w życie, gdy każda ze Stron Traktatu Północnoatlantycki ego
notyfikuje Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki przyjęcie przez n i ą Protokołu. Rząd
Stanów
Zjednoczonych
Ameryki
powiadomi
wszystkie
Strony
Traktatu
Północnoatlantyckiego o dacie otrzymania każdej takiej notyfikacji i o dacie wejścia w życie
niniejszego Protokołu .
Artykuł

III

Niniejszy Protokół, którego teksty w językach angielskim i francuskim są jednakowo
autentyczne, zostanie złożony w archiwach Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Należycie
poświadczone kopie Protokołu zostaną przekazane przez Rząd Stanów Zjed noczonych
Ameryki Rządom wszystkich Stron Traktatu Północnoatl antyckiego.
Na dowód czego

niżej

podpisani

pełnomocnicy

Podpisano w Brukseli, dnia 6 lutego 2019 r.
Republika Albanii
Królestwo Belgii
Republika Bułgarii
Republika Chorwacji
Kanada
Republi ka Czeska
Królestwo Danii

podpisali niniejszy

Protokół.

Republika Estońska
Republika Francuska
Republika Federalna Niemiec
Republika Grecka
Węgry

Republika Islandii
Republika Włoska
Republika Łotewska
Republika Litewska
Wielkie Księstwo Luksemburga
Czarnogóra
Królestwo Niderlandów
Królestwo Norwegii
Rzeczpospolita Polska
Republika Portuga lska
Rumunia
Republika Słowa cka
Republika Słoweni i
Królest wo Hiszpanii
Republika Turcj i
Zj ednoczon e Królestwo W ie lkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Stany Zjednoczone Ameryki
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