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Θέμα: Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων 

Τα πυρηνικά όπλα αποτελούν την πλέον σοβαρή απειλή για την ανθρωπότητα, δεδομένου ότι η χρήση 
τους θα οδηγούσε σε μαζικούς θανάτους και καταστροφές, καθώς και στην απελευθέρωση 
ακτινοβολίας που θα είχε μακροχρόνιες επιπτώσεις για δεκαετίες. 

Το μέγεθος και η ισχύς των πυρηνικών οπλοστασίων που υπάρχουν σήμερα και η διεθνώς 
αυξανόμενη ένταση καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για πυρηνικό αφοπλισμό - ένα ζήτημα 
θεμελιώδους σημασίας για τη διαφύλαξη της ειρήνης, της ασφάλειας και της ίδιας της επιβίωσης της 
ανθρωπότητας. 

Στις 7 Ιουλίου 2017, συγκλήθηκε Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη διαπραγμάτευση ενός νομικά 
δεσμευτικού μέσου απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων, το οποίο θα οδηγούσε στην πλήρη εξάλειψή 
τους – ένας στόχος που ενστερνίζονταν τα 122 κράτη τα οποία προωθούσαν τη διαπραγμάτευση – και 
το οποίο εξέφραζε την επιθυμία των λαών για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα. Έτσι, ψηφίστηκε η 
Συνθήκη του ΟΗΕ για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων. 

Η Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων είναι ανοιχτή προς υπογραφή και κύρωση 
από τα διάφορα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών από τις 20 Σεπτεμβρίου 2017. 

Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2017 απονεμήθηκε στη Διεθνή Εκστρατεία για την Κατάργηση των 
Πυρηνικών Όπλων (ICAN), μία διεθνή ομάδα υποστήριξης που βοήθησε, μεταξύ πολλών άλλων 
κινημάτων για την ειρήνη, οργανώσεων και κρατών, να επιτευχθεί αυτή η Συνθήκη ορόσημο. 

Ερωτάται το Συμβούλιο: 

– Ποιοι λόγοι δικαιολογούν την απουσία θέσης της ΕΕ σχετικά με την εν λόγω Συνθήκη; 

– Σκοπεύει το Συμβούλιο να συζητήσει για την εν λόγω Συνθήκη και να προτείνει την υπογραφή και 
κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ; 

Κατάθεση: 4.12.2017 
Διαβίβαση: 5.12.2017 
Λήξη προθεσμίας: 26.12.2017 


