
Prop. 59 S
(2018 – 2019)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Samtykke til godkjenning av protokoll av 6. februar 
2019 om Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten 

for det nordatlantiske område av 4. april 1949

Tilråding fra Utenriksdepartementet 29. mars 2019,
godkjent i statsråd samme dag.

(Regjeringen Solberg)

1 Innledning 

I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til 
å godkjenne protokoll, undertegnet 6. februar 2019, 
om Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten for det 
nordatlantiske område av 4. april 1949 (Traktaten). 

Under NATOs toppmøte 11. juli 2018 ble Nord-
Makedonia invitert til å bli medlem av alliansen, og 
til å innlede forhandlinger om tiltredelse til Trakta-
ten. Etter at forhandlingene var avsluttet, har landets 
regjering bekreftet sitt ønske om å tiltre Traktaten. 

De nåværende partene til Traktaten underteg-
net i Brussel den 6. februar 2019 protokoll om 
Nord-Makedonias tiltredelse til Traktaten. Under-
tegningen ble fra norsk side foretatt av Norges 
faste representant til NATO, ambassadør Øystein 
Bø, i henhold til fullmakt gitt ved kongelig resolu-
sjon av 25. januar 2019. 

Protokollens engelske originaltekst, med over-
settelse til norsk, følger som trykt vedlegg til 
denne proposisjon. 

2 Sakens bakgrunn og arbeidet  
i NATO 

Det er bred enighet blant de allierte om at utvidel-
sen av NATO er en kontinuerlig prosess som er 

åpen for alle land i Europa med evne og vilje til å 
bidra til å oppfylle målene i Traktaten. Utvidelsen 
har siden NATOs toppmøte i Washington i 1999 
skjedd med utgangspunkt i en egen handlingsplan 
for medlemskap (Membership Action Plan – 
MAP). Planen er et program for råd, assistanse og 
praktisk støtte til land som ønsker å slutte seg til 
alliansen. Programmet har gitt alliansen anled-
ning til å vurdere kandidatlandets kvalifikasjoner, 
og bidra til den omforming og tilpasning som er 
nødvendig for å kvalifisere det for medlemskap. 
Samtidig har det hele tiden ligget til grunn at utvi-
delsesvedtaket i siste instans ville være en politisk 
beslutning, ut ifra en helhetsvurdering basert på 
landets kvalifikasjoner for medlemskap og konse-
kvensene for europeisk sikkerhet og stabilitet. 

Nord-Makedonia fikk status som kandidat til 
medlemskap i NATO i 1999. På NATO-toppmøtet i 
Bucuresti i 2008 ble det besluttet at en invitasjon 
til medlemsskapssamtaler ville utstedes så snart 
navnestriden med Hellas var løst. Med enighet om 
navnespørsmålet i 2018 var det ikke lenger for-
melle hindre for medlemskap. NATOs toppmøte i 
2018 besluttet derfor – i tråd med 2008-vedtaket – 
å utstede en invitasjon til medlemskapssamtaler, 
forutsatt at navneendringen ble formalisert og 
ratifisert av parlamentene i Skopje og Aten. Nasjo-
nalforsamlingen i Skopje vedtok den 11. januar 
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2019 de nødvendige grunnlovsendringene for å 
kunne ratifisere navneavtalen. På gresk side ble 
navneendringen ratifisert 25. januar 2019. 

Tiltredelsessamtalene med Nord-Makedonia 
fant sted i Brussel 18.–19. oktober 2018. Etter dette 
har landets regjering overfor NATOs generalsekre-
tær bekreftet sitt ønske om å tiltre Traktaten.

3 Nærmere om protokollen 

I henhold til protokollens artikkel I skal General-
sekretæren i NATO, når protokollen er trådt i kraft, 
på vegne av medlemslandene invitere regjeringen i 
Nord-Makedonia til å tiltre Traktaten. I henhold til 
Traktatens artikkel 10 vil Nord-Makedonia bli med-
lem av NATO når det har deponert sitt tiltredelses-
dokument hos De forente staters regjering. 

I henhold til protokollens artikkel II trer proto-
kollen i kraft når hver av partene i Traktaten har 
underrettet De forente staters regjering om at de 
godkjenner protokollen. De forente staters regje-
ring skal underrette partene om dato for mottak 
av hver underretning om godkjenning, og om 
dato for protokollens ikrafttredelse. 

I henhold til protokollens artikkel III skal proto-
kollen deponeres hos De forente staters regjering.

4 Vurdering 

Utvidelsen av NATO spiller en viktig rolle i arbei-
det med å fjerne skillelinjer og bygge opp bære-
kraftige demokratiske strukturer i de sentral- og 
østeuropeiske land. Nord-Makedonias tilslutning 
til NATO vil også være et viktig bidrag til regional 
sikkerhet og stabilitet på Balkan. Gitt 2008-ved-
taket om navnespørsmålet og løsningen som er 
kommet på dette, er Nord-Makedonias tilslutning 
til Traktaten også viktig for å opprettholde tro-
verdigheten i NATOs utvidelsespolitikk. 

Nord-Makedonia har vist evne og vilje til å 
delta i NATOs felles operasjoner. Totalt har mer 
enn 4000 soldater tjenestegjort i NATO, EU og 
FN-operasjoner. Dette er et betydelig antall, og et 
sterkt bidrag også til felles alliert sikkerhet. 

Ved å tilslutte seg Traktaten forplikter Nord-
Makedonia seg til NATOs verdigrunnlag. Samtidig 
som mye er oppnådd gjennom mange år med MAP 
og tilpasning til Alliansen, gjenstår et viktig refor-
marbeid i Nord-Makedonia. Som et ungt demokrati 
har landet fortsatt utfordringer med blant annet 
interne etniske spenninger og korrupsjon. Siden 
den alvorlige politiske krisen våren 2017 har regje-
ringen lansert en ambisiøs reformagenda. Med-
lemskapet vil bidra til å befeste og videreutvikle de 
politiske og økonomiske reformene i landet. Det 
forventes også at spørsmålet om oppstart av med-
lemskapsforhandlinger med EU vil bli behandlet i 
løpet 2019. 

Utviklingen i Nord-Makedonia er løpende vur-
dert fra NATOs side, blant annet når det gjelder 
integreringen i NATOs militære strukturer og for-
svarsplanleggingsprosedyrer, samt konsekvenser 
for de fellesfinansierte programmer. Nord-Make-
donia har gjennom deltakelse i medlemskaps-
programmet vist at det oppfyller alliansens forut-
setninger på alle disse områder. 

NATO forventer at de nye ressursbehov som 
utvidelsen medfører vil være marginale, og i stor 
grad bli oppveid av midlene landet selv vil bidra 
med som sin andel av felleskostnadene. Utvidel-
sen forventes ikke å medføre en økning i Norges 
bidrag til NATOs fellesbudsjetter. 

Utenriksdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til godkjenning av protokoll av 6. februar 
2019 om Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten 
for det nordatlantiske område av 4. april 1949. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjenning av protokoll av 6. februar 2019 om 
Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949, i samsvar med et 
vedlagt forslag. 
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Forslag 

til vedtak om samtykke til godkjenning av protokoll av 
6. februar 2019 om Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten 

for det nordatlantiske område av 4. april 1949

I

Stortinget samtykker i godkjenning av protokoll av 6. februar 2019 om Nord-Makedonias tiltredelse til 
traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949. 
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Vedlegg 1  

Protocol to the North 
Atlantic Treaty on 
the Accession of 
the Republic of 

North Macedonia 

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at 
Washington on April 4, 1949, 

Being satisfied that the security of the North 
Atlantic area will be enhanced by the accession of 
the Republic of North Macedonia to that Treaty, 

Agree as follows: 

Article I 

Upon the entry into force of this Protocol, the Sec-
retary General of the North Atlantic Treaty 
Organisation shall, on behalf of all the Parties, 
communicate to the Republic of North Macedonia 
an invitation to accede to the North Atlantic 
Treaty. In accordance with Article 10 of the 
Treaty, the Republic of North Macedonia shall 
become a Party on the date when it deposits its 
instrument of accession with the Government of 
the United States of America. 

Article II 

The present Protocol shall enter into force when 
each of the Parties to the North Atlantic Treaty 
has notified the Government of the United States 
of America of its acceptance thereof. The Govern-
ment of the United States of America shall inform 
all the Parties to the North Atlantic Treaty of the 
date of receipt of each such notification and of the 
date of the entry into force of the present Proto-
col. 

Article III 

The present Protocol, of which the English and 
French texts are equally authentic, shall be depos-
ited in the Archives of the Government of the 
United States of America. Duly certified copies 
thereof shall be transmitted by that Government 
Vedlegg 1  

Protokoll til traktaten 
for det nordatlantiske 

område om 
Nord-Makedonias 

tiltredelse 

Partene i traktaten for det nordatlantiske område, 
undertegnet i Washington 4. april 1949, 

som er overbevist om at sikkerheten i det 
nordatlantiske område vil bli styrket ved Nord-
Makedonias tiltredelse til traktaten, 

er blitt enige om følgende: 

Artikkel I 

Når denne protokoll trer i kraft, skal General-
sekretæren i Den nordatlantiske traktats organi-
sasjon, på vegne av alle traktatparter, oversende 
regjeringen i Nord-Makedonia en innbydelse til å 
tiltre traktaten for det nordatlantiske område. I 
samsvar med artikkel 10 i traktaten skal Nord-
Makedonia bli traktatpart fra den dag den depone-
rer sitt tiltredelsesdokument hos De forente sta-
ters regjering.  

Artikkel II 

Denne protokoll skal tre i kraft når hver av par-
tene i traktaten for det nordatlantiske område har 
underrettet regjeringen i De forente stater om at 
de godkjenner denne protokoll. De forente staters 
regjering skal underrette alle partene i traktaten 
for det nordatlantiske område om datoen for mot-
takelse av hver slik underretning og om datoen 
for denne protokolls ikrafttredelse.  

Artikkel III 

Denne protokoll, der den engelske og franske 
teksten har samme gyldighet, skal deponeres i 
arkivene til De forente staters regjering. Denne 
regjeringen skal oversende behørig bekreftede 
kopier av protokollen til regjeringene i alle stater 
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to the Governments of all the Parties to the North 
Atlantic Treaty. 

In witness whereof, the undersigned plenipotenti-
aries have signed the present Protocol.  

Signed at Brussels on the sixth day of February 
2019.
som er part i traktaten for det nordatlantiske 
område. 

Som bekreftelse på dette har de undertegnede, 
som er gitt behørig fullmakt til det, undertegnet 
denne protokoll. 

Undertegnet i Brussel den 6. februar







   07 MEDIA – 2041 0379

M
IL

JØ

MERKET   TRYKKERI


	Prop. 59 S
	1 Innledning
	2 Sakens bakgrunn og arbeidet i NATO
	3 Nærmere om protokollen
	4 Vurdering
	Forslag til vedtak om samtykke til godkjenning av protokoll av 6. februar 2019 om Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949
	I

	Vedlegg 1
	Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Republic of North Macedonia

	Vedlegg 1
	Protokoll til traktaten for det nordatlantiske område om Nord-Makedonias tiltredelse



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GAN_Bestroket_11.06.icc)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[07_HiRes]'] [Based on '07_Oslo_HiRes'] [Based on 'GAN_HiRes'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1000 1000]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


