
PR\1196323EL.docx PE645.058v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

2020/2004(INI)

13.01.2020

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και 
τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά την 
προετοιμασία της διαδικασίας αναθεώρησης της Συνθήκης περί μη διάδοσης 
των πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ) του 2020, τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και 
τις επιλογές πυρηνικού αφοπλισμού
(2020/2004 (INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Sven Mikser



PE645.058v02-00 2/14 PR\1196323EL.docx

EL

PR_INI_RecommCFSP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ............................................3



PR\1196323EL.docx 3/14 PE645.058v02-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης 
για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά την 
προετοιμασία της διαδικασίας αναθεώρησης της Συνθήκης περί μη διάδοσης των 
πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ) του 2020, τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και τις επιλογές 
πυρηνικού αφοπλισμού
(2020/2004 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις κοινές θέσεις του Συμβουλίου της 13 Απριλίου 2000, σχετικά με τη 
διάσκεψη αναθεώρησης του 2000 των συμβαλλομένων μερών της Συνθήκης περί μη 
διαδόσεως Πυρηνικών Όπλων (NPT)1 και της 25 Απριλίου 2005 σχετικά με τη 
διάσκεψη αναθεώρησης του 2005 των συμβαλλομένων μερών της Συνθήκης περί μη 
διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων2,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/212/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 
2010, όσον αφορά τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάσκεψη αναθεώρησης του 
2010 των μερών της συνθήκης περί Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων3,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Απριλίου 2015 για την 
ένατη αναθεωρητική διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών στη Συνθήκη για τη μη 
διάδοση των πυρηνικών όπλων,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής 
της 12ης Δεκεμβρίου 2003,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά 
με το Ιράν,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2019/615 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2019, 
σχετικά με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δραστηριότητες που θα 
προηγηθούν της διάσκεψης αναθεώρησης των συμβαλλόμενων μερών της Συνθήκης 
για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) του έτους 20204,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2019/938 του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2019, για την 
υποστήριξη διαδικασίας οικοδόμησης εμπιστοσύνης που οδηγεί στη δημιουργία ζώνης 
απαλλαγμένης από πυρηνικά όπλα και κάθε άλλου είδους όπλα μαζικής καταστροφής 
στη Μέση Ανατολή5,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής (2018), 

1 ΕΕ L 97 της 19.4.2000, σ. 1.
2 ΕΕ L 106 της 27.4.2005, σ. 32.
3 ΕΕ L 90 της 10.4.2010, σ. 8.
4 ΕΕ L 105 της 16.4.2019, σ. 25.
5 ΕΕ L 149 της 7.6.2019, σ. 63.
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της 14ης Ιουνίου 2019,

– έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη 
Βαρσοβία το 2016, 

– έχοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη του 1968 για τη μη 
διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT), η οποία υποχρεώνει όλα τα κράτη να 
επιδιώκουν τον πυρηνικό αφοπλισμό με καλή πίστη και να σταματήσουν τον πυρηνικό 
ανταγωνισμό,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 
2017, σχετικά με τη Συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων,

– έχοντας υπόψη το τελικό έγγραφο που εγκρίθηκε κατά τη διάσκεψη αναθεώρησης του 
2000 των συμβαλλόμενων μερών της συνθήκης για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων,

– έχοντας υπόψη το τελικό έγγραφο που εγκρίθηκε κατά τη διάσκεψη αναθεώρησης του 
2010 των συμβαλλόμενων μερών της συνθήκης για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων,

– έχοντας υπόψη το ανεπίσημο έγγραφο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών 
του 2018 με τίτλο «Διασφάλιση του κοινού μας μέλλοντος: ένα πρόγραμμα δράσης για 
τον αφοπλισμό»,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας με τίτλο «Απελευθέρωση της διπλωματίας του 
αφοπλισμού με μια ενδιάμεση προσέγγιση», την οποία υπέβαλε η Σουηδία στην 
προπαρασκευαστική επιτροπή για τη διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του 2020,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας με τίτλο «Πρωτοβουλία για την επιχειρησιακή 
εφαρμογή της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος για τον πυρηνικό αφοπλισμό (CEND)», 
το οποίο υπέβαλαν οι ΗΠΑ στην προπαρασκευαστική επιτροπή για τη διάσκεψη 
αναθεώρησης της NPT του 2020,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας με τίτλο «Η Συνθήκη για τη μη διάδοση των 
πυρηνικών όπλων έφτασε στα 50 χρόνια της: σύντομη αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση», την οποία υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προπαρασκευαστική επιτροπή 
για τη διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του 2020,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας «Προτάσεις της πρωτοβουλίας για τη μη διάδοση 
και τον αφοπλισμό ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια για την ενίσχυση της διαδικασίας 
αναθεώρησης της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων», που 
υπέβαλαν τα μέλη της Πρωτοβουλίας για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό 
(Αυστραλία, Καναδάς, Χιλή, Γερμανία, Ιαπωνία, Μεξικό, Κάτω Χώρες, Νιγηρία, 
Φιλιππίνες, Πολωνία, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) στην 
προπαρασκευαστική επιτροπή για τη διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του 2020,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 118 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (ΝΡΤ) 
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αποτέλεσε αναμφίβολα το σημαντικότερο διεθνές μέσο για τη ρύθμιση του καθεστώτος 
των πυρηνικών τα τελευταία 50 χρόνια και έχει συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη 
της διάδοσης των πυρηνικών όπλων, στη μείωση του πυρηνικού οπλοστασίου και στη 
διευκόλυνση της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
1995, τα συμβαλλόμενα μέρη της ΝΡΤ συμφώνησαν να παρατείνουν επ’ αόριστον την 
NPT·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις πυλώνες της NPT — μη διάδοση, αφοπλισμός και 
ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας- είναι συμπληρωματικοί, αλληλοενισχυόμενοι 
και άρρηκτα συνδεδεμένοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε μελλοντική πρόοδος 
προς τον αφοπλισμό και την πλήρη εξάλειψη των πυρηνικών όπλων απαιτεί, ως εκ 
τούτου, τη διατήρηση των υφιστάμενων κανόνων κατά της διάδοσης των όπλων αυτών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η NPT κατέστησε δυνατή τη δημιουργία ενός διεθνούς 
συστήματος διασφαλίσεων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των περιοδικών διασκέψεων για την αναθεώρηση της 
NPT είναι να αξιολογηθεί η εφαρμογή της NPT και να καταρτιστεί χάρτης πορείας για 
την επίτευξη περαιτέρω προόδου με βάση μια σταδιακή προσέγγιση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η διαδικασία αναθεώρησης αποτελεί ευκαιρία για τα συμβαλλόμενα κράτη 
να διατηρήσουν και να ενισχύσουν το καθεστώς για τη μη διάδοση των πυρηνικών 
όπλων μία φορά ανά πενταετία·

Δ. Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απώτερος στόχος της ενίσχυσης του παγκόσμιου 
καθεστώτος για τη μη διάδοση στη διάσκεψη αναθεώρησης του 2010 επιτεύχθηκε 
περαιτέρω με τα κράτη της NPT να δεσμεύονται εκ νέου στις βασικές διατάξεις της 
ΝΡΤ και με την έγκριση σχεδίου δράσης 64 σημείων το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων χαρακτηριστικών, ειδικά σχέδια δράσης για τη μη διάδοση, τον αφοπλισμό και 
την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, τα οποία στηρίζονται από συγκεκριμένες 
και μετρήσιμες δράσεις που θα αναλάβουν τα συμβαλλόμενα κράτη για την υποστήριξη 
των τριών πυλώνων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ενότητα για τον πυρηνικό αφοπλισμό, τα συμβαλλόμενα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων πυρηνικών δυνάμεων, ανέλαβαν για 
πρώτη φορά να επιταχύνουν την πραγματική πρόοδο στον τομέα του αφοπλισμού και, 
τελικά, να ολοκληρώσουν την πλήρη εξάλειψη των πυρηνικών τους οπλοστασίων, είτε 
έχουν αναπτυχθεί είτε δεν έχουν αναπτυχθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις που 
συμφωνούνται στο πλαίσιο του πυλώνα μη διάδοσης περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα 
θεμάτων, όπως η ενίσχυση των διασφαλίσεων, η παροχή στήριξης στον Διεθνή 
Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), η φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού, η 
σύναψη και η έναρξη ισχύος πρόσθετων πρωτοκόλλων, οι διασφαλίσεις για τις 
εξαγωγές πυρηνικών υλικών, οι μεταφορές της πυρηνικής τεχνολογίας και η πυρηνική 
τρομοκρατία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της διαφάνειας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του 
πυρηνικού αφοπλισμού, καθώς συμβάλλει στην αποσαφήνιση των υφιστάμενων 
οπλοστασίων και αποτελεί τη βάση της διαδικασίας επαλήθευσης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η διαφάνεια συμβάλλει στην οικοδόμηση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης και 
στη δημιουργία μιας κοινής βάσης για τον διάλογο ως προϋπόθεση για τη μείωση και, 
τελικά, την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές στο 
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Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΑΕ αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την εξασφάλιση 
διαφάνειας όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μη διάδοσης από μη 
πυρηνικά κράτη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις της NPT διασφαλίζουν το δικαίωμα των κρατών 
να χρησιμοποιούν την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, και να συμμετέχουν 
στην ανταλλαγή εξοπλισμού, υλικών και επιστημονικών και τεχνολογικών 
πληροφοριών σχετικά με την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, παρέχοντας 
παράλληλα προτιμησιακή μεταχείριση σε κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα, και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανόνας κατά των δοκιμών υποστηρίζει τόσο τον πυλώνα για 
τη μη διάδοση όσο και τον πυλώνα του αφοπλισμού, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 
στο να προλαμβάνει τις προσπάθειες κρατών που ενδέχεται να επιδιώξουν να 
αναπτύξουν και να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συμβαλλόμενα κράτη έχουν δεσμευτεί να αποφεύγουν κάθε είδους πυρηνική έκρηξη 
και να μη χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες πυρηνικών όπλων, εν αναμονή της έναρξης 
ισχύος της Συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBT)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα ανέλαβαν να 
επικυρώσουν τη CTBT χωρίς καθυστέρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη 
συμφώνησαν επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συνθήκης για την 
απαγόρευση της παραγωγής σχάσιμων υλικών για χρήση σε πυρηνικά όπλα θα πρέπει 
να ξεκινήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η NPT έχει θέσει τα θεμέλια για τη δημιουργία 
αποπυρηνικοποιημένων ζωνών σε όλο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εγκαθίδρυση μιας απαλλαγμένης από πυρηνικά όπλα ζώνης στη Μέση Ανατολή 
(MENWFZ) αποτελεί έναν από τους μακροχρόνιους στόχους της ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ έχει πρόσφατα δεσμεύσει προϋπολογισμό για δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην προώθηση του χωρίς αποκλεισμούς διαλόγου μεταξύ 
εμπειρογνωμόνων και υπευθύνων χάραξης πολιτικής, με σκοπό την προώθηση της 
δέσμευσης για τη δημιουργία μιας ζώνης απαλλαγμένης από όπλα μαζικής 
καταστροφής (WMDFZ) στη Μέση Ανατολή·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πολιτική δήλωση που εγκρίθηκε κατά την πρώτη σύνοδο 
της διάσκεψης για τη δημιουργία απαλλαγμένης από πυρηνικά όπλα και όλα τα άλλα 
όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα 
Υόρκη τον Νοέμβριο του 2019, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να 
συνεχίσουν την κατάρτιση μιας νομικά δεσμευτικής συνθήκης για τη δημιουργία ζώνης 
στη Μέση Ανατολή απαλλαγμένης από πυρηνικά όπλα και άλλα ΟΜΚ, η οποία θα 
μπορούσε τελικά να συμβάλει στην οικοδόμηση περιφερειακής και διεθνούς 
εμπιστοσύνης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που η NPT τέθηκε σε ισχύ το 1970, οι μισές από τις 
διασκέψεις αναθεώρησης δεν κατέληξαν σε συναίνεση σχετικά με μια ουσιαστική 
τελική διακήρυξη και ότι η τελευταία τελική διακήρυξη εγκρίθηκε κατά τη διάσκεψη 
αναθεώρησης του 2010·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσκεψη αναθεώρησης του 2020 θα πραγματοποιηθεί σε 
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ένα ιδιαίτερα προβληματικό διεθνές πλαίσιο ασφάλειας, λόγω της έλλειψης προόδου 
στην αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, καθώς και εξαιτίας της 
αποχώρησης των ΗΠΑ από το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) με το Ιράν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υφιστάμενος βαθμός διαφωνίας και διαίρεσης μεταξύ των 
191 πυρηνικών και μη πυρηνικών συμβαλλομένων κρατών της ΝΡΤ σχετικά με τη 
βέλτιστη προσέγγιση όσον αφορά τη μείωση και την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων 
θα προσθέσει μια περαιτέρω πρόκληση στη συζήτηση·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι η Ρωσία δεν τήρησε τις εγγυήσεις ασφάλειας 
που είχαν δοθεί στην Ουκρανία με το Μνημόνιο της Βουδαπέστης είχε διαβρωτική 
επίδραση στο κλίμα των συνομιλιών για τον πυρηνικό αφοπλισμό και τη μη διάδοση 
των πυρηνικών όπλων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδείνωση του παγκόσμιου περιβάλλοντος ασφάλειας 
χειροτερεύει περαιτέρω από την αυξανόμενη δυσπιστία μεταξύ των κρατών και εθνών, 
και ότι ο εκσυγχρονισμός των οπλοστασίων έχει σημειώσει πρόοδο χάρη σε νέες 
τεχνολογίες που αυξάνουν τους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια, ιδίως όσον 
αφορά τις πιθανές κυβερνοεπιθέσεις εναντίον πυρηνικών όπλων, και συστημάτων 
διεύθυνσης, ελέγχου και έγκαιρης προειδοποίησής τους, καθώς και από τον αυξανόμενο 
ρόλο των πυρηνικών όπλων σε εθνικές πολιτικές, στρατηγικές και δόγματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη επιδιώκουν την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων 
που προσφέρονται για χρήση στο πεδίο μάχης·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις δεν συνηθίζουν πλέον να 
καταφεύγουν στον έλεγχο των όπλων και τον αφοπλισμό προκειμένου να αμβλυνθούν 
οι διεθνείς εντάσεις και να βελτιωθεί το παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας, κάτι που 
τελικά οδηγεί σε αύξηση των πυρηνικών κινδύνων σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο πυρηνικό οπλοστάσιο αντιπροσωπεύει σχεδόν 
14 000 πυρηνικές κεφαλές και ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία κατέχουν πάνω από το 90 % 
του οπλοστασίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και μια περιορισμένη χρήση των 
πυρηνικών όπλων θα είχε καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες, ενώ δεν υπάρχει 
κράτος ή διεθνής οργανισμός που να έχει την ικανότητα να αντιμετωπίσει τις άμεσες 
συνέπειες μιας τέτοιας επίθεσης και να προσφέρει κατάλληλη βοήθεια στα θύματα·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων 
(TPNW) εγκρίθηκε το 2017 από 122 κράτη·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση της νέας διμερούς συνθήκης START μεταξύ ΗΠΑ 
και Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία περιορίζει τον αριθμό των ανεπτυγμένων 
στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών κάθε πλευράς σε 1 550, έως την εκπνοή της τον 
Φεβρουάριο του 2021, θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για τη διατήρηση της 
στρατηγικής σταθερότητας και τον περιορισμό ενός νέου ανταγωνισμού των 
εξοπλισμών·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ έχει εκφράσει την ισχυρή υποστήριξή του για την 
πλήρη εφαρμογή της NPT και έχει δεσμευθεί να δημιουργήσει συνθήκες για έναν 
κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα, σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις της NPT, με βάση 
μια σταδιακή προσέγγιση·
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Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, «Δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος για τον πυρηνικό αφοπλισμό» (CEND), η οποία ορίζει καθήκοντα που 
πρέπει να εκπληρωθούν για τη δημιουργία των συνθηκών για τον αφοπλισμό, 
αποσκοπεί στην υπέρβαση της παραδοσιακής σταδιακής προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση της τρέχουσας επιδείνωσης του περιβάλλοντος ασφάλειας·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η «ενδιάμεση» προσέγγιση, που παρουσιάστηκε από τη 
Σουηδία, εισάγει σταδιακές, ευκολότερα επιτεύξιμες βαθμίδες σε τέσσερις βασικούς 
τομείς που αποσκοπούν στην οικοδόμηση συνηθειών συνεργασίας, τον περιορισμό της 
διάδοσης των πυρηνικών όπλων, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη μείωση των 
πυρηνικών κινδύνων, κάτι που θα επέτρεπε την εκπλήρωση των υφιστάμενων στόχων 
αφοπλισμού·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολυμερής διάλογος και η διπλωματία έχουν αποδειχθεί 
αποτελεσματικά εργαλεία για την πρόληψη της κρίσης διάδοσης και της κλιμάκωσης 
των συγκρούσεων, όπως καταδεικνύεται από το ΚΟΣΔ, το οποίο θεωρείται ιστορικό 
επίτευγμα και βασική συμβολή στο παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των όπλων μαζικής καταστροφής της 
Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ) παραμένει αμετάβλητη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΔΟΑΕ για το 2018, η Πιονγιάνγκ 
συνέχισε τις δραστηριότητές της στον πυρηνικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 2019, αναφέρθηκαν ενδείξεις δραστηριότητας από πυρηνικές 
εγκαταστάσεις της ΛΔΚ, ενώ η Πιονγιάνγκ ανακοίνωσε επικείμενη «πολύ σημαντική 
δοκιμή» σε θέση εκτόξευσης δορυφόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προοπτικές για 
συγκεκριμένα βήματα προς την αποπυρηνικοποίηση της περιοχής βραχυπρόθεσμα είναι 
ισχνές·

1. απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο και στον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας:

α) να επαναλάβουν ότι η αποτελεσματική πολυμερής προσέγγιση και η βασιζόμενη 
σε κανόνες διεθνής τάξη αποτελούν προϋπόθεση για την καταπολέμηση της 
διάδοσης των πυρηνικών όπλων· να επιβεβαιώσουν ότι η ΝΡΤ αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο του παγκόσμιου καθεστώτος για τον πυρηνικό αφοπλισμό και 
τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και αποτελεί αναντικατάστατο πλαίσιο για 
τη διατήρηση και την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

β) να επαναβεβαιώσουν την πλήρη στήριξη της ΕΕ στην ΝΡΤ και τους τρεις 
αλληλοενισχυόμενους πυλώνες της μη διάδοσης, του αφοπλισμού και της 
ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, και να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα 
της προηγούμενης σταδιακής προσέγγισης βάσει των δεσμεύσεων που 
αναλήφθηκαν κατά τις προηγούμενες διαδικασίες αναθεώρησης, ιδίως το 1995, 
το 2000 και το 2010· να τονίσουν ότι μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ των 
τριών πυλώνων είναι απαραίτητη για τη θετική έκβαση της διάσκεψης 
αναθεώρησης του 2020 και για την έγκριση συγκεκριμένων, αποτελεσματικών 
και συναινετικών μέτρων που θα καταστήσουν δυνατή την πρόοδο με βάση τις 
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προηγούμενες δεσμεύσεις·

γ) να συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη σε δραστηριότητες στην πορεία προς τη 
διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του 2020, μέσω χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
ύψους 1.3 εκατ. EUR για δραστηριότητες προβολής που περιλαμβάνουν τρία 
θεματικά σεμινάρια που καλύπτουν τους πυλώνες του αφοπλισμού, της μη 
διάδοσης και της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, τέσσερις 
περιφερειακές συνεδριάσεις και δύο παράλληλες εκδηλώσεις· να συνεχίσουν να 
στηρίζουν τους κύριους στόχους των δραστηριοτήτων της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά 
την οικοδόμηση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης, την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
τα εμπόδια και τους πιθανούς τομείς σύγκλισης, και την ανάπτυξη στοιχείων για 
έναν χάρτη πορείας για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας αναθεώρησης του 
2020·

δ) να εξακολουθήσουν να τονίζουν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω εμβάθυνση των 
αποκλίσεων μεταξύ των κρατών θα οδηγούσε σε προοδευτική απαξίωση της NPT 
ως αξιόπιστου παγκόσμιου νομικού μέσου και σε διάβρωση του παγκόσμιου 
καθεστώτος αφοπλισμού· να προειδοποιήσουν τα συμβαλλόμενα κράτη ότι, λόγω 
της έλλειψης συναίνεσης κατά τη Διάσκεψη Αναθεώρησης του 2015 και τις 
προπαρασκευαστικές επιτροπές, το μέλλον της ΝΡΤ δεν μπορεί πλέον να 
θεωρείται δεδομένο χωρίς σαφή δέσμευση των κρατών·

ε) να υπενθυμίσουν στα κράτη ότι η 50ή επέτειος της ΝΡΤ, που συμπίπτει με τη 
διάσκεψη αναθεώρησης του 2020, θα μπορούσε να δώσει ώθηση για τη 
συμμετοχή σε έναν ειλικρινή και προσανατολισμένο στα αποτελέσματα διάλογο, 
προκειμένου να αποκατασταθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη, με στόχο τη διεύρυνση 
των πεδίων αλληλεπικάλυψης και τον εντοπισμό ενός κοινού εδάφους, 
προκειμένου να υπάρξει πρόοδος στις συζητήσεις· απώτερος στόχος είναι η 
έγκριση ενός συμφωνημένου εγγράφου για την αναγνώριση του πυρηνικού 
αφοπλισμού και της πλήρους εξάλειψης των πυρηνικών όπλων ως κοινού στόχου· 

στ) να ζητήσουν ισχυρή πολιτική ηγεσία για τη στήριξη της διάσκεψης αναθεώρησης 
της NPT· να μεταφέρουν μήνυμα προς τα συμβαλλόμενα κράτη της ΝΡΤ ότι η 
συμμετοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη διάσκεψη για την 
αναθεώρηση της ΝΡΤ θα δείξει τη σημασία που αποδίδουν τα κράτη στην ΝΡΤ 
και στη διαδικασία αναθεώρησης· να καλέσουν τους εκπροσώπους των 
συμβαλλομένων κρατών να αξιοποιήσουν την ευκαιρία της 10ης Διάσκεψης 
Αναθεώρησης προκειμένου να επαναβεβαιώσουν ότι «πυρηνικός πόλεμος δεν 
μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί»· 

ζ) να ενθαρρύνουν τα κράτη να επιβεβαιώσουν εκ νέου τη δέσμευσή τους να 
υποστηρίξουν και να προωθήσουν ενεργά την 72ετή πρακτική της μη χρήσης 
πυρηνικών όπλων ως δεσμευτικού κανόνα που δεν επιδέχεται παραβίαση· τονίζει 
ότι η διαφύλαξη των κανόνων κατά της εν λόγω χρήσης έχει καθοριστική 
σημασία για τη διατήρηση της παγκόσμιας ασφάλειας και την επίτευξη 
ανθρωπιστικών στόχων· προειδοποιεί τα συμβαλλόμενα κράτη της ΝΡΤ ότι 
οποιαδήποτε επέκταση των καταστάσεων στις οποίες θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την 
παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα και την πρακτική της μη χρήσης·
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η) να ζητήσουν από τα κράτη να αναγνωρίσουν τα καθεστώτα ελέγχου των 
πυρηνικών όπλων, του αφοπλισμού και της μη διάδοσης ως καίριας σημασίας 
εργαλεία για την ουσιαστική συμβολή στην αντιστροφή της επιδείνωσης του 
διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας, εμποδίζοντας κατά τον τρόπο αυτό τη 
διεξαγωγή σημαντικών πολέμων μεταξύ κρατών και τη διατήρηση της ειρήνης 
και της ασφάλειας·

θ) να τονίσουν ότι η αποτελεσματική επαλήθευση του πυρηνικού αφοπλισμού είναι 
απαραίτητη για την επίτευξη ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα· να συνεχίσουν 
και να εντείνουν τις προσπάθειες, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με διεθνείς και 
περιφερειακούς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών, για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων επαλήθευσης όσον αφορά τις απαιτήσεις 
ασφάλειας, προστασίας και μη διάδοσης·

ι) να παροτρύνουν τα κράτη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
επίτευξη περαιτέρω προόδου στον τομέα των διαδικασιών ελέγχου των 
εξοπλισμών και του πυρηνικού αφοπλισμού, ιδίως μέσω της συνολικής μείωσης 
του παγκόσμιου αποθέματος πυρηνικών όπλων, και να διασφαλίσουν ότι δεν θα 
αντιστραφεί η τάση της μείωσης του πυρηνικού οπλοστασίου, η οποία διαρκεί 
από την εποχή της κορύφωσης των πυρηνικών όπλων το 1986 έως σήμερα· να 
μεταδώσουν μήνυμα ότι η ΝΡΤ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για 
όλες τις σχετικές διπλωματικές προσπάθειες·

ια) να παροτρύνουν τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να αναλάβουν ευθύνες που απορρέουν 
από το γεγονός ότι έχουν στην κατοχή τους το μεγαλύτερο μέρος του πυρηνικού 
οπλοστασίου, προκειμένου να ενισχυθεί η αμοιβαία αξιοπιστία και εμπιστοσύνη 
ενόψει της επανάληψης του διαλόγου σχετικά με τους πιθανούς τρόπους 
οικοδόμησης μιας νέας σχέσης ελέγχου των όπλων· να τονίσουν ότι μια σαφής 
δέσμευση εκ μέρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ, ενόψει της διάσκεψης 
αναθεώρησης της NPT του 2020, για την επέκταση της νέας συνθήκης START 
πριν από τον Φεβρουάριο του 2021 θα αποτελούσε σημαντική συμβολή στη 
διάσκεψη αναθεώρησης· να ενθαρρύνουν σθεναρά και τα δύο μέρη να 
διαπραγματευτούν ένα νέο μέσο που θα περιλαμβάνει τόσο τα εγκατεστημένα 
όσο και τα μη ανεπτυγμένα όπλα, καθώς και τα στρατηγικά και μη στρατηγικά 
όπλα·

ιβ) να επαναλάβουν τη βαθιά λύπη της ΕΕ για την πρόσφατη κατάρρευση της 
Συνθήκης INF, τονίζοντας παράλληλα τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις του 
γεγονότος αυτού στην ευρωπαϊκή ασφάλεια· να καλέσουν αμφότερα τα 
συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης INF να επαναλάβουν τον διάλογο σχετικά με 
τους πιθανούς τρόπους θέσπισης ενός νέου νομικά δεσμευτικού μέσου για 
πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς· να στηρίξουν τις προσπάθειες ώστε 
να καταστεί πολυμερές το εν λόγω μέσο·

ιγ) να απευθύνουν έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία ώστε έκαστο εκ 
των δύο μερών να δημοσιοποιήσει, σε όλα τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της ΝΡΤ 
και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μια δήλωση στην οποία θα 
καθορίζουν τα μέτρα που λαμβάνουν μετά την απόσυρσή τους από τη Συνθήκη 
INF, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του 
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άρθρου VI της ΝΡΤ· να προβούν στα αναγκαία προς τούτο διαβήματα εξ 
ονόματος της Ένωσης·

ιδ) να θεωρήσουν ότι η απόσυρση από καθεστώτα ελέγχου των πυρηνικών όπλων ή η 
κατάρρευσή τους συνιστά επικίνδυνο προηγούμενο για την NΡΤ· να έχουν κατά 
νου ότι τα μέρη της NPT θα μπορούσαν να θεωρήσουν ότι τα γεγονότα αυτά 
συνιστούν απειλή για την εθνική τους ασφάλεια, και ότι οι συνέπειές τους θα 
μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν την NPT στο σύνολό της·

ιε) να διατυπώσουν τις ανησυχίες αυτές κατά τη διάσκεψη αναθεώρησης της NPT 
του 2020· να λάβουν τα αναγκαία διπλωματικά και πολιτικά μέτρα προκειμένου 
να εξαλειφθεί η άμεση απειλή που συνιστούν τα πυρηνικά όπλα ενδιάμεσου 
βεληνεκούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της·

ιστ) να τονίσουν τη συμβολή των κρατών του ΝΑΤΟ στην εκπλήρωση των 
δεσμεύσεών τους στο πλαίσιο της ΝΡΤ όσον αφορά τη μείωση του αποθέματος 
πυρηνικών όπλων κατά 95 % από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, την 
αποστόχευσή τους, τη μείωση της κατάστασης επιφυλακής τους και την 
υποβάθμιση του ρόλου τους στον τομέα της άμυνας· να καλέσουν το ΝΑΤΟ να 
συνεχίσει τις προσπάθειές του για περαιτέρω μείωση των πυρηνικών όπλων σε 
πλήρη συμμόρφωση με την NPT, βάσει σταδιακής προσέγγισης που προάγει τη 
διεθνή σταθερότητα και ασφάλεια·

ιζ) να θεωρήσουν ότι η έγκριση της TPNW από 122 κράτη αποτελεί απόδειξη της 
επιθυμίας της πλειονότητας της διεθνούς κοινότητας να επιτύχει τον στόχο ενός 
κόσμου απαλλαγμένου από πυρηνικά όπλα· 

ιη) να επιβεβαιώσουν το αναφαίρετο δικαίωμα των μερών της NPT να 
χρησιμοποιούν την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς για την 
εκπλήρωση των ενεργειακών τους αναγκών σε μακροπρόθεσμη βάση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της NPT· να συνεργαστούν με χώρες που επιθυμούν να 
αναπτύξουν ικανότητες στον τομέα αυτό στην κατεύθυνση της υπεύθυνης χρήσης 
της πυρηνικής ενέργειας για αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ασφάλεια, την 
προστασία και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων· να υπενθυμίσουν ιδίως ότι 
οι ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη· να ενθαρρύνουν τα συμβαλλόμενα μέρη να αξιοποιήσουν την ευκαιρία 
της διαδικασίας αναθεώρησης του 2020 για την περαιτέρω εμβάθυνση της 
συζήτησης σχετικά με την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας· να 
αναγνωρίσουν τον ρόλο και την αξία του ΔΟΑΕ και του συστήματος 
διασφαλίσεών του όσον αφορά την εφαρμογή της ΝΡΤ και την ενίσχυση του 
πλαισίου πυρηνικής ασφάλειας· 

ιθ) να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από 
πυρηνικά όπλα και κάθε άλλου είδους όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση 
Ανατολή, σύμφωνα με την απόφαση του 1995· να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες 
που έχουν αναληφθεί για την προώθηση της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μέσω 
δράσεων που αποσκοπούν στην προώθηση του χωρίς αποκλεισμούς διαλόγου 
μεταξύ εμπειρογνωμόνων και υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής, με την 
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υποστήριξη χρηματοδοτικού κονδυλίου ύψους 2.86 εκατομμυρίων ευρώ για την 
υλοποίηση των έργων·

κ) να λάβουν υπόψη το αποτέλεσμα της πρώτης συνόδου της Διάσκεψης για την 
εγκαθίδρυση ζώνης απαλλαγμένης από πυρηνικά όπλα στη Μέση Ανατολή και να 
συνεχίσουν τη στήριξη του μακροχρόνιου στόχου της κατάρτισης μιας νομικά 
δεσμευτικής συνθήκης που θα επιτρέπει την εφαρμογή μιας ζώνης MENWFZ· να 
ενθαρρύνουν όλα τα συμμετέχοντα κράτη να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να σημειωθεί πρόοδος στην προσπάθεια αυτή κατά τη δεύτερη 
σύνοδο της Διάσκεψης·

κα) να στηρίξουν την πρόταση της «ενδιάμεσης» προσέγγισης που διατύπωσε η 
Σουηδία με στόχο την οικοδόμηση πολιτικής στήριξης για ρεαλιστικές, 
βραχυπρόθεσμες και επιτεύξιμες δεσμεύσεις στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
καθεστώτος αφοπλισμού, του οποίου ο συνολικός στόχος είναι η αποκατάσταση 
της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης· να στηριχθούν μέτρα που εστιάζονται στη 
μείωση της σημασίας των πυρηνικών όπλων· να ενισχυθούν οι συνήθειες 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών· να μειωθούν οι πυρηνικοί κίνδυνοι· και να 
ενισχυθεί η διαφάνεια, ως ενδιάμεσα βήματα προς τη διευκόλυνση της 
εκπλήρωσης των υφιστάμενων υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη·

κβ) να καλέσουν τα συμβαλλόμενα μέρη να αναπτύξουν και να θέσουν σε εφαρμογή 
μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων χρήσης πυρηνικών όπλων, είτε εκ 
προθέσεως, είτε λόγω εσφαλμένης αντίληψης ή εσφαλμένου υπολογισμού σε 
κλιμακούμενες συγκρούσεις, είτε κατά λάθος· τα μέτρα θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν τη βελτίωση των διαύλων και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας, τη 
δημιουργία σαφούς διάκρισης μεταξύ συμβατικών και πυρηνικών στοιχείων, 
καθώς και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στις κυβερνοεπιθέσεις και την 
παράταση του χρόνου λήψης αποφάσεων σε περίπτωση κρίσης·

κγ) να στηρίξουν τη δέσμευση για ενίσχυση της διαφάνειας από τα κράτη που 
διαθέτουν πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με τα 13 βήματα για τον αφοπλισμό που 
εγκρίθηκαν κατά τη διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του 2000· να υπενθυμίσουν 
ότι η περαιτέρω βελτίωση του μηχανισμού υποβολής εκθέσεων με τη 
συστηματοποίηση των πλαισίων υποβολής εκθέσεων των κρατών που διαθέτουν 
πυρηνικά όπλα θα συμβάλει στην επίτευξη του ίδιου επιπέδου διαφάνειας μεταξύ 
των διαφόρων κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα· να καλέσουν, στο πλαίσιο 
αυτό, την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις προτάσεις της πρωτοβουλίας για 
τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια για την 
ενίσχυση της διαδικασίας αναθεώρησης της ΝΡΤ·

κδ) να λάβουν υπό σημείωση την πρόταση «Επιχειρησιακή εφαρμογή και δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος για τον πυρηνικό αφοπλισμό (CEND)» την οποία υπέβαλαν 
οι ΗΠΑ στην προπαρασκευαστική επιτροπή για τη διάσκεψη αναθεώρησης του 
2020, η οποία αποβλέπει στον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των 
παραγόντων του διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας που παρεμποδίζουν την 
περαιτέρω πρόοδο στον αφοπλισμό, και στην υιοθέτηση μιας πιο ρεαλιστικής 
προσέγγισης στο θέμα του αφοπλισμού και τη θετική συμβολή στην επιτυχή 
έκβαση της διάσκεψης αναθεώρησης του 2020· να συμμετάσχουν σε περαιτέρω 
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συζητήσεις σχετικά με την πρόταση στο πλαίσιο της διάσκεψης αναθεώρησης του 
2020 και πέραν αυτής·

κε) να καλέσουν όλα τα κράτη να ξεκινήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση 
συζητήσεις σχετικά με την πορεία προς τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση 
μιας από τις εκκρεμείς προτεραιότητες — της συνθήκης για την απαγόρευση της 
παραγωγής σχάσιμων υλικών για πυρηνικά όπλα, ως ουσιαστικό βήμα για την 
εξάλειψη των πυρηνικών όπλων·

κστ) να εξασφαλίσουν ότι η ΕΕ εξακολουθεί να είναι ένθερμος υποστηρικτής της 
Συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBT) και της 
Οργάνωσης της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών 
(CTBTO)· να υπενθυμίσουν επίσης τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της 
επίτευξης της έναρξης ισχύος της CTBT·

κζ) να επιβεβαιώσουν τη συνεχιζόμενη προσήλωση της ΕΕ στο ΚΟΣΔ ως το 
καλύτερο δυνατό μέσο για την εξασφάλιση της αποκλειστικά ειρηνικής χρήσης 
της πυρηνικής ενέργειας από το Ιράν και ως ζωτικής σημασίας εργαλείο για την 
ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή· να 
επαναλάβουν τη λύπη της ΕΕ για την απόσυρση των ΗΠΑ από το ΚΟΣΔ και την 
εκ νέου επιβολή κυρώσεων· να καλέσουν το Ιράν να επιστρέψει σε πλήρη 
συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις του που αφορούν τα πυρηνικά στο πλαίσιο του 
ΚΟΣΔ και της ΝΡΤ·

κη) να επιβεβαιώσουν την πλήρη στήριξη της ΕΕ προς τον στόχο της 
αποπυρηνικοποίησης της ΛΔΚ κατά τρόπο πλήρη, επαληθεύσιμο και μη 
αναστρέψιμο σύμφωνα με όλες τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· να παροτρύνουν τη ΛΔΚ να εγκαταλείψει το 
πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της και να επιστρέψει στη ΝΡΤ και στις 
διασφαλίσεις του ΔΟΑΕ· να συνεχίσουν να στηρίζουν την εν εξελίξει διαδικασία 
διαλόγου, επιδιώκοντας παράλληλα έναν πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, 
αξιοποιώντας τη διπλωματική εμπειρογνωμοσύνη της ΕΕ·

κθ) να συνεχίσουν να υποστηρίζουν και να διαφυλάσσουν την ΝΡΤ ως βασικό 
πολυμερές μέσο προς όφελος της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, να 
προωθήσουν την καθολική ισχύ της και να ενισχύσουν την εφαρμογή της στους 
τρεις εξίσου σημαντικούς και αλληλοενισχυόμενους πυλώνες της· να 
ενθαρρύνουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της ΝΡΤ να ανανεώσουν τις 
προσπάθειές τους να συνεργαστούν μεταξύ τους και να ασκήσουν πίεση για την 
ανανέωση της δέσμευσης για ολοκληρωμένη, πλήρη και ισόρροπη εφαρμογή της 
ΝΡΤ·

λ) να καλέσουν όλα τα κράτη που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να υπογράψουν και 
να επικυρώσουν τη ΝΡΤ ως κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα και, εν 
αναμονή της προσχώρησης, να τηρήσουν τους όρους της και να δεσμευτούν για 
την επίτευξη των στόχων της για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό, μεταξύ 
άλλων παρουσιάζοντας τεκμήρια ότι δεν συμμετέχουν σε μεταφορές πυρηνικών 
τεχνολογιών και ενισχύοντας τη Σύμβαση για τη φυσική προστασία των 
πυρηνικών υλικών·
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2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και 
στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.


