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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον τομέα της πυρηνικής 

ασφάλειας και της μη διάδοσης 

(2016/2936(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, που τέθηκε προς 

υπογραφή το 1968 και άρχισε να ισχύει το 1970, 

– έχοντας υπόψη το καταστατικό του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, που 

τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιουλίου 1957, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού, που 

τέθηκε σε ισχύ στις 8 Φεβρουαρίου 1987, και τη μεταγενέστερη τροποποίησή της, 

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης των ΟΜΚ, που εγκρίθηκε από 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη Συνθήκη για τη 

μη διάδοση των πυρηνικών όπλων1, 

– έχοντας υπόψη τη διάσκεψη αναθεώρησης του 2015 των συμβαλλομένων μερών της 

Συνθήκης περί μη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων, η οποία πραγματοποιήθηκε στη 

Νέα Υόρκη από τις 27 Απριλίου έως τις 22 Μαΐου 2015, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια, 

που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον από τις 31 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου 

2016, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον ασφάλειας γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

και ιδιαίτερα στις γειτονικές της χώρες, έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια 

και έχει γίνει πιο ασταθές, επικίνδυνο και απρόβλεπτο, με αποτέλεσμα τα κράτη μέλη 

να έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα συμβατικών και μη συμβατικών απειλών 

που προέρχονται από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς·  

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε πυρηνικές χώρες αναγνωρίζονται δυνάμει της Συνθήκης 

περί μη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων (οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία, η 

Γαλλία και η Κίνα), τρία de facto κράτη με πυρηνικά όπλα έχουν αναπτύξει πυρηνική 

ικανότητα εκτός της εν λόγω Συνθήκης (Ινδία, Πακιστάν και Ισραήλ), και ότι η Βόρειος 

Κορέα θεωρείται ως πυρηνικώς ικανή·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής ασφάλεια και σταθερότητα διακυβεύονται από την 

επιδείνωση της σχέσης μεταξύ των κρατών με πυρηνικά όπλα, όπως οι Ηνωμένες 

Πολιτείες και η Ρωσία, όπως συνέβη πρόσφατα με την περίπτωση της αναστολής εκ 

                                                 
1 ΕΕ C 349E, 22.12.2010, σ. 77. 
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μέρους της Ρωσίας του της Συμφωνίας του 2000 για τη διάθεση και διαχείριση του 

πλουτωνίου, από τις διαρκείς εντάσεις μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, και από τις 

πυρηνικές φιλοδοξίες της Βορείου Κορέας·  

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 191 συμβαλλόμενα κράτη της 

Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (ΝΡΤ), συμπεριλαμβανομένων 

των πέντε αναγνωρισμένων κρατών με πυρηνικά όπλα: των Ηνωμένων Πολιτειών, της 

Ρωσίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Κίνας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΝΡΤ αποτελεί εμβληματική και νομικά δεσμευτική διεθνή 

συνθήκη που αποσκοπεί στην πρόληψη της διάδοσης των πυρηνικών όπλων και της 

οπλικής τεχνολογίας, την προώθηση της συνεργασίας για τις ειρηνικές χρήσεις της 

πυρηνικής ενέργειας, καθώς και στην προώθηση του αγώνα για τον παγκόσμιο 

πυρηνικό αφοπλισμό· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού 

είναι ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο στον τομέα της φυσικής προστασίας του 

πυρηνικού υλικού, που θεσπίζει μέτρα σχετικά με την πρόληψη, την ανίχνευση και την 

τιμωρία των αδικημάτων που σχετίζονται με πυρηνικά υλικά· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανησυχητικά δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που 

αναφέρουν ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει συστήματα πυραύλων Iskander, ικανών να 

φέρουν πυρηνικά όπλα, στην περιοχή του Καλίνινγκραντ, η οποία γειτονεύει με κράτη 

μέλη της ΕΕ, ήτοι την Πολωνία και τη Λιθουανία·  

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία, καταλαμβάνοντας τη χερσόνησο της Κριμαίας και 

αρχίζοντας έναν υβριδικό πόλεμο στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, παραβίασε το 

Μνημόνιο Συνεννόησης της Βουδαπέστης του 1994 που παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας 

για την Ουκρανία ως αντιστάθμισμα για τον πυρηνικό της αφοπλισμό·  

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως συμβαλλόμενο μέρος του Κοινού Ολοκληρωμένου 

Σχεδίου Δράσης που συμφωνήθηκε με το Ιράν, έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη 

δημιουργία ενός πλαισίου για την ουσιαστική εγκατάλειψη των πυρηνικών φιλοδοξιών 

του τελευταίου·  

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 η Λαοκρατική Δημοκρατία της 

Κορέας (ΛΔΚ) ξεκίνησε μια άλλη πυρηνική δοκιμή παραβιάζοντας τόσο τις διεθνείς 

υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωμένων Εθνών όσο και τη Δήλωση των δύο κορεατικών κρατών του 1992 σχετικά 

με την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια συνεργασία έχει ζωτική σημασία για την 

πρόληψη πράξεων πυρηνικής τρομοκρατίας· 

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση του περιβάλλοντος ασφάλειας 

γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν της γειτονίας της, η οποία θα μπορούσε να 

οδηγήσει στην επανεμφάνιση των πυρηνικών όπλων ως ενεργού μέσου αποτροπής και 

σε πιθανή διασπορά τους τόσο μεταξύ κρατικών όσο και μη κρατικών παραγόντων·  

2. εφιστά την προσοχή στην επανεμφάνιση των πυρηνικών όπλων στον στρατηγικό 
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σχεδιασμό των κρατών με πυρηνικό εξοπλισμό·  

3. υποστηρίζει τους στόχους της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, οι 

οποίοι αποτελούν τη βάση των παγκόσμιων προσπαθειών για την αποτροπή της 

διάδοσης των πυρηνικών όπλων, την προώθηση της ασφαλούς χρήσης της πυρηνικής 

ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς και την επίτευξη της επιδίωξης για έναν 

κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα·  

4. πιστεύει ότι οι συνθήκες ασφάλειας και βιώσιμου πυρηνικού αφοπλισμού μπορούν να 

επιτευχθούν μόνο μέσω μιας πολυμερούς διαδικασίας στην οποία τα μέρη θα 

συμμετάσχουν καλόπιστα· εκφράζει την πεποίθηση ότι ο πυρηνικός αφοπλισμός 

αποτελεί τον πλέον σημαντικό στόχο των πολιτικών ελέγχου όπλων σε παγκόσμια 

κλίμακα και ότι η επιδίωξη της NPT για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα θα πρέπει να 

είναι η απώτατη μακροπρόθεσμη φιλοδοξία· 

5. σημειώνει ότι η διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του 2015 δεν κατάφερε να οδηγήσει 

σε συμφωνία επί ενός τελικού εγγράφου που να αφορά το θεματολόγιο της μη 

διάδοσης· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεν κατάφερε να καταλήξει σε κοινή θέση στο πλαίσιο 

της προετοιμασίας της διάσκεψης· επισημαίνει ότι τα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά 

όπλα και δεν έχουν προσχωρήσει στην NPT δεν δεσμεύονται από τις βασικές διεθνείς 

υποχρεώσεις για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό, κάτι που ενισχύει τον κίνδυνο 

υπονόμευσης της αξιοπιστίας της NPT·  

6. εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις αυξημένες πυρηνικές απειλές που προκύπτουν από τη 

στάση της Ρωσίας, που έχει συνέπειες για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την 

προβλεψιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, και από την επιδεινούμενη σχέση με το ΝΑΤΟ, 

περιλαμβανομένων των πιθανών παραβιάσεων της Συνθήκης για τις Πυρηνικές 

Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς (INF), καθώς και για τις δηλώσεις που υποδηλώνουν μια 

αυξημένη προθυμία για τη χρήση πυρηνικών όπλων και αναφέρουν ότι εξετάζεται η 

δυνητική ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε πρόσθετα εδάφη στην Ευρώπη· εφιστά την 

προσοχή στις ρωσικές στρατιωτικές ασκήσεις κατά τις οποίες γίνεται προσομοίωση της 

χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον της Πολωνίας, και εκφράζει βαθιά ανησυχία για την 

ανάπτυξη των πυραυλικών συστημάτων Iskander, που έχουν την ικανότητα να φέρουν 

πυρηνικά όπλα, στην περιοχή του Καλίνινγκραντ, η οποία γειτονεύει με κράτη μέλη της 

ΕΕ, ήτοι την Πολωνία και τη Λιθουανία·  

7. εκφράζει ανησυχία για τις πρόσφατες πυρηνικές δοκιμές που πραγματοποίησε η 

Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ) και για τους κινδύνους που δημιουργεί το 

γεγονός αυτό όσον αφορά την περιφερειακή σταθερότητα· καλεί τη ΛΔΚ να απόσχει 

από τέτοιες δοκιμές στο μέλλον· 

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ των δυνάμεων της ομάδας P5 + 

1 και του Ιράν σχετικά με τις πυρηνικές φιλοδοξίες του τελευταίου και ενθαρρύνει τη 

συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών προκειμένου να διασφαλιστεί η 

πλήρης εφαρμογή του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης· 

9. υποστηρίζει το έργο σχετικά με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας με στόχο 

την προώθηση της συνεργασίας στον πυρηνικό τομέα, προκειμένου να προωθηθεί η 

ασφαλής, ακίνδυνη και ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας· 
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10. ενθαρρύνει τη συνεχή προώθηση και την αυστηρή εφαρμογή της Σύμβασης για τη 

Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού, και ζητεί από τις χώρες, που δεν έχουν 

ακόμη επικυρώσει τη συνθήκη αυτή, να το πράξουν· 

11. ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες συνεργασίας και αποτελεσματικής δράσης για την 

ασφάλεια των πυρηνικών υλικών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να 

πέσουν τέτοιου είδους προϊόντα στα χέρια τρομοκρατικών ομάδων· 

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφάλειας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, και 

στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 


