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Μακεδονικό Κοινοβούλιο

Σύμφωνα με το άρθρο 133, παράγραφος 3 του Συντάγματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη σύνοδό του 

που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου το 2019, έφερε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ διακήρυξη του Καταστατικού ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΟΥ XXXIII XXXVI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διακήρυξε Συνταγματικού Δικαίου για την εφαρμογή των τροποποιήσεων XXXIII με XXXVI του Συντάγματος, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδό του που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου το 2019.

τροποποιήσεις επιβολής του συνταγματικού δικαίου XXXIII να XXXVI το Σύνταγμα θα τεθεί σε ισχύ με την 

έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων XXXIII, 

XXXIV, XXXV και XXXVI του Συντάγματος.

Μακεδονικό Κοινοβούλιο Br. 08-185 / 1

Πρόεδρος της Συνέλευσης

11η Ιανουαρίου 2019 η Δημοκρατία της Μακεδονίας

Σκόπια MA Ταλάτ Τζαφέρι, srMA Ταλάτ Τζαφέρι, srMA Ταλάτ Τζαφέρι, sr

__________

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ XXXIII 

XXXVI του Συντάγματος

άρθρο 1

Τροποποιήσεις από XXXIII με XXXVI του Συντάγματος τίθενται σε ισχύ με την έναρξη ισχύος της οριστικής 

συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών που περιγράφεται στα ψηφίσματα 817 (1993) και 845 (1993) του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την ακύρωση της ενδιάμεσης συμφωνία του 1995 και η 

δημιουργία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών και την επικύρωση του πρωτοκόλλου 

προσχώρησης στο ΝΑΤΟ από το πρώτο μέρος της τελικής συμφωνίας.

Τροποποιήσεις από XXXIII με XXXVI του Συντάγματος δεν έχουν καμία νομική ισχύ, δεν τίθεται σε ισχύ και 

να ακυρώσει αμέσως, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου. 

άρθρο 2

Οι διατάξεις των κανονισμών Τροποποίηση XXXIII και άλλες πράξεις των κρατικών φορέων εφαρμόζονται από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου. 

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης XXXIII, ιθαγένεια θα Μακεδονικό / πολίτης της 

Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία καθορίζει ούτε προκαθορίζει την εθνικότητα των πολιτών.

Ιθαγένεια, Μακεδονικό / πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στα έγγραφα ταυτότητας και τα 

διαβατήρια των πολιτών γράφεται στη μακεδονική γλώσσα και κυριλλικό αλφάβητο της. Ιθαγένεια, Μακεδονικό / 

πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στα έγγραφα ταυτότητας και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των 

πολιτών ομιλίας
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επίσημη γλώσσα άλλη από Μακεδονικό και κυριλλικό αλφάβητο του, γραμμένο στην μακεδονική γλώσσα και 

αλφάβητο της σε αυτή τη γλώσσα και το αλφάβητό της και θα καθοριστεί σε αυτή τη γλώσσα σε όλους τους 

νόμους που εφαρμόζονται.

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης XXXIII, η χρήση της λέξης σε σχέση με τις κρατικές, 

κρατικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς σε σχέση με άλλες χρήσεις στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, 

σύμφωνα με το όνομά του ή με συντετμημένη ονομασία του ως εξής: «η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονία 

«ή» Βόρεια Μακεδονία». 

άρθρο 3

Τα υπάρχοντα επίσημα έγγραφα και τα υλικά της δημόσιας διοίκησης για διεθνή χρήση και έγγραφα για 

εσωτερική χρήση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός της χώρας, πρέπει να είναι σύμφωνα με την τροπολογία 

XXXIII εντός πέντε ετών από την έναρξη ανατεθεί το καθήκον τους σε ισχύ. 

άρθρο 4

Συμμόρφωση Τροποποίηση XXXIII των υφιστάμενων εγγράφων και υλικών που προορίζονται αποκλειστικά για 

εσωτερική χρήση θα αρχίσει με το άνοιγμα κάθε κεφαλαίου του σχετικού πλαισίου στις διαπραγματεύσεις με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός πέντε ετών από την έναρξη της κεφαλαίου. 

άρθρο 5

Όσον αφορά την εφαρμογή της εθνικής κυριαρχίας της χώρας τροπολογία XXXV, την εδαφική ακεραιότητα 

και την πολιτική ανεξαρτησία των γειτονικών χωρών: Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Δημοκρατία του 

Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας.

άρθρο 6

Αυτό συνταγματικού δικαίου για την εφαρμογή των τροποποιήσεων XXXIII με XXXVI του Συντάγματος 

δηλώνει το Κοινοβούλιο και τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των συνταγματικών 

τροποποιήσεων.
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