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ΠΡΟ: ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ
Γιεύθσνζη Κοινοβοσλεσηικού Δλέγτοσ
- Σμήμα Δρωηήζεων και Αιηήζεων Καηάθεζης Δγγράθων
ΚΟΙΝ: - Βοσλεσηή κ. Κσριάκο Βελόποσλο
Δ.Γ.: - Γιπλωμαηικό Γραθείο κ. Πρωθσποσργού
- Γιπλωμαηικό Γραθείο κ. Αναπληρωηή Τποσργού
- Γιπλωμαηικά Γραθεία κ.κ. Τθσποσργών
- Γραθείο κ. Γενικού Γραμμαηέα
- Γραθείο κ. Α’ Γενικού Γιεσθσνηή
- Α3 Γιεύθσνζη
- Διδική Νομική Τπηρεζία/Σμήμα Γημοζίοσ Γιεθνούς Γικαίοσ
- Τπηρεζία Δνημέρωζης και Γημόζιας Γιπλωμαηίας
ΘΔΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 7575 από 28.06.2021 Κοινοβουλευτική Δρώτηση του
Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου
Η ζέζε ηεο Ειιεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηε Σπκθσλία ησλ Πξεζπψλ είλαη γλσζηή. Η Ειιάδα, ζην
πιαίζην ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ Δηεζλνχο Δηθαίνπ, εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ
έρεη ζπλάςεη θαη ζέζεη ζε ηζρχ, νη νπνίεο είλαη δεζκεπηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο.
Σε φ,ηη αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο Σπκθσλίαο απφ ηε Βφξεηα Μαθεδνλία, ην Υπνπξγείν
Εμσηεξηθψλ κεξηκλά γηα ηελ παξαθνινχζεζή ηεο, αμηνπνηψληαο φια ηα κέζα ηα νπνία δηαζέηεη,
θαη πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δένπζεο ελέξγεηεο φηαλ δηαπηζηψλνληαη θαζπζηεξήζεηο, ειιείςεηο ή
ζηξεβιψζεηο εθ κέξνπο ηεο άιιεο πιεπξάο.
Η πιήξεο, ζπλεπήο θαη κε θαιή πίζηε εθαξκνγή ηεο Σπκθσλίαο ζπληζηά νπζηαζηηθφ ζηνηρείν
ησλ δηκεξψλ ζρέζεψλ καο κε ηε γεηηνληθή ρψξα, ελψ έρνπκε κεξηκλήζεη λα θαηαζηεί θαη
νπζηψδεο πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφνδν ηεο εληαμηαθήο ηεο πνξείαο ζηελ Επξσπατθή Έλσζε.
Οη δηεζλείο ζπκθσλίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη θχξσζε απφ ηε Βνπιή ησλ Ειιήλσλ δελ
εθαξκφδνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνβιεπφκελεο θπξσηηθήο δηαδηθαζίαο. Επηκέξνπο
ελέξγεηεο ζην πιαίζην αλάπηπμεο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ηξίηεο ρψξεο πξαγκαηνπνηνχληαη,
επεηδή θξίλνληαη ακνηβαία επσθειείο θαη δελ ζα πξέπεη λα παξεξκελεχνληαη σο πξντφληα
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ζπκθσληψλ ησλ νπνίσλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θχξσζεο. Άιισζηε, ράξηλ
εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ε Κπβέξλεζε εθαξκφδεη κελ ηηο αλεηιεκκέλεο
ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο αιιά ελεξγεί θαη πέξαλ απηψλ φπνηε απαηηεζεί.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ

Ακριβές ανηίγραθο
Αθήνα, 16 Ιοσλίοσ 2021

ΝΙΚΟ ΓΔΝΓΙΑ

Γήμηηρα Αγγελική Ράμμοσ
ΠΔ Πηστ. Γιοικ. Α’

ελίδες Απάνηηζης:
ελίδες Δγγράθων: ύνολο ελίδων:

2
2

