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Henstillinger fra gennemgangskonferencen for ikkespredningstraktaten om 
etablering af et Mellemøsten uden masseødelæggelsesvåben
Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om henstillingerne fra 
gennemgangskonferencen for ikkespredningstraktaten vedrørende skabelsen af et 
Mellemøsten uden masseødelæggelsesvåben (2012/2890(RSP))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til erklæring af 24. november 2012 fra Catherine Ashton, Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i 
Kommissionen, om udsættelsen af Helsinkikonferencen om oprettelse i Mellemøsten af 
en zone, som er fri for masseødelæggelsesvåben,

- der henviser til den halvårlige situationsrapport fra august 2012 om gennemførelsen af 
EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (2012/I)1,

- der henviser til de tre EU-seminarer, henholdsvis seminaret om "sikkerhed i Mellemøsten, 
ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og nedrustning", afholdt i Paris i juni 2008, 
det første seminar for EU-konsortiet for ikkespredning om Mellemøsten, afholdt i 
Bruxelles den 6.-7. juli 2011, og det andet seminar for EU-konsortiet for ikkespredning 
om Mellemøsten, afholdt den 5.-6. november 2012, som havde til formål at forberede FN-
konferencen om oprettelse i Mellemøsten af en zone, som er fri for 
masseødelæggelsesvåben,

- der henviser til Den Europæiske Unions strategi mod spredning af 
masseødelæggelsesvåben, som Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003,

- der henviser til Rådets afgørelse 2012/422/FUSP af 23. juli 2012 til støtte for en proces, 
der fører til oprettelse i Mellemøsten af en zone, som er fri for kernevåben og alle andre 
masseødelæggelsesvåben,

- der henviser til sine tidligere beslutninger af 26. februar 20042, 10. marts 20053, 17. 
november 20054 og 14. marts 20075 om ikkespredning af kernevåben og nuklear 
nedrustning samt af 10. marts 20106 om traktaten om ikkespredning af kernevåben,

- der henviser til resolution af 13. december 2011 fra FN's Generalforsamling om oprettelse 
af en kernevåbenfri zone i Mellemøstregionen,

- der henviser til rapport af 6. oktober 2010 fra FN's generalsekretær om risikoen for 
spredning af kernevåben i Mellemøsten,
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- der henviser til slutdokumentet fra gennemgangskonferencen i 2010 mellem parterne i 
traktaten om ikkespredning af kernevåben,

- der henviser til fælleserklæringen fra Middelhavstopmødet i Paris den 13. juli 2008,

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at konferencen om oprettelse af en zone i Mellemøsten, der er fri for 
kernevåben og alle andre masseødelæggelsesvåben, som skulle være afholdt i december 
2012, er blevet udsat;

B. der henviser til, at aflysningen af konferencen om oprettelse i Mellemøsten af en zone, 
som er fri for masseødelæggelsesvåben, hvis afholdelse blev planlagt på 
gennemgangskonferencen for ikkespredningstraktaten i 2010, vil kunne få negative følger 
for den regionale sikkerhed og de internationale atomafrustningsbestræbelser;

C. der henviser til, at traktaten om ikkespredning af kernevåben og masseødelæggelsesvåben 
er en hjørnesten i den internationale sikkerhed; og der henviser til, at de mest presserende 
sikkerhedsprioriteter er at forhindre yderligere stater i at skaffe eller benytte kernevåben, 
at reducere det nuværende globale arsenal og arbejde sig frem mod en verden uden 
kernevåben;

D. der henviser til, at det i slutdokumentet fra gennemgangskonferencen for 
ikkespredningstraktaten fra 2010 vedtoges at indkalde til en konference i 2012 om 
oprettelse af en zone i Mellemøsten, der var fri for kernevåben og andre 
masseødelæggelsesvåben, og til, at der er omgående behov for en sådan proces for på ny 
at bekræfte ikkespredningstraktatens fortsatte gyldighed; 

E. der henviser til, at der siden udnævnelsen af den finske viceudenrigsminister Jaakko 
Laajava som facilitator har været gjort forberedelser til afholdelsen af denne konference;

F. der henviser til, at der allerede er etableret en række kernevåbenfrie zoner i andre dele af 
verden, nemlig Latinamerika og Caribien, Det Sydlige Stillehav, Sydøstasien, Afrika og 
Centralasien; der henviser til, at Mongoliets selverklærede status som kernevåbenfri zone 
er blevet anerkendt via vedtagelsen af FN's Generalforsamlings resolution om Mongoliets 
internationale sikkerhed og kernevåbenfri status; der henviser til, at også andre traktater 
beskæftiger sig med atomafrustning af bestemte områder, såsom Antarktistraktaten, 
traktaten om det ydre rum, månetraktaten og traktaten om forbud mod kernevåben på 
havbunden og i dens undergrund;

G. der henviser til, at EU opfordrer alle stater i regionen til at fortsætte deres konstruktive 
samarbejde med facilitatoren og til at tage yderligere initiativer til opnåelse af fuldstændig 
udryddelse af alle masseødelæggelsesvåben - såvel nukleare som kemiske og biologiske -
i regionen samt af fremføringsmidler hertil; 

H. der henviser til, at Den Europæiske Union sammen med alle medlemmerne af Euro-
Middelhavspartnerskabet har tilsluttet sig målsætningen om oprettelse af en zone uden 
masseødelæggelsesvåben i Mellemøsten i Barcelona-erklæringen fra 1995; der henviser 
til, at EU støtter facilitatorens bestræbelser og målsætningen om fremme af etableringen 



af en zone i Mellemøsten uden masseødelæggelsesvåben, især via "EU-konsortiet for 
ikkespredning" og en række seminarer om emnet, som bl.a. blev afholdt i 2008, 2011 og 
november 2012; 

I. der henviser til, at Den Russiske Føderation, Det Forenede Kongerige og USA er både 
medsponsorer for resolutionen fra 1995 om ikkespredningstraktaten for Mellemøsten og 
depositarstater for traktaten;

J. der henviser til, at den politiske situation i regionen stadig er meget ustabil på grund af de 
uroligheder og dramatiske politiske ændringer, der finder sted i Mellemøsten, herunder 
den eskalerende konflikt i Syrien, den fastlåste situation i forhold til Iran og den voksende 
spænding mellem Israel og Palæstina og deres nabolande;

K. der henviser til, at EU støtter de løbende forberedelser til konferencen - med deltagelse af 
alle stater i regionen og med det mål at nå et succesfuldt resultat - på baggrund af de 
uroligheder og politiske forandringer, der finder sted i Mellemøsten;

L. der henviser til, at den Alliancefri Bevægelses opfordring til en hurtig oprettelse af en 
kernevåbenfri zone i Mellemøsten er et højtprioriteret skridt i retning af oprettelse af en 
zone uden masseødelæggelsesvåben i regionen;

1. beklager udsættelsen af konferencen om skabelse af et Mellemøsten uden kernevåben og 
alle andre masseødelæggelsesvåben, som på gennemgangskonferencen for 
ikkespredningstraktaten i 2010 var blevet berammet til at finde sted i 2012;

2. glæder sig over FN's rolle i oprettelsen af en zone fri for kernevåben, som kontrolleres 
gensidigt af de berørte parter; bemærker, at ikke alle stater i regionen er part i 
ikkespredningstraktaten;

3. opfordrer indtrængende FN's generalsekretær, FN's facilitator, sponsorerne af 
resolutionen fra 1995 om Mellemøsten, Unionens højtstående repræsentant og EU-
medlemsstaterne til at sikre, at 2012-konferencen finder sted hurtigst muligt i 2013;

4. er stærkt overbevist om, at oprettelsen af en kernevåbenfri zone i Mellemøstregionen vil 
være et stort bidrag til international fred og stabilitet og kunne være et eksempel og et 
positivt skridt fremad for "Global Zero"-kampagnen; 

5. opfordrer Unionens højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen, Catherine 
Ashton, til at sikre, at Den Europæiske Union fortsætter sit aktive engagement i denne 
proces, navnlig via aktiv diplomatisk tilskyndelse af alle berørte parter til at bidrage 
konstruktivt og med forstærket politiske vilje til forhandlingerne;

6. glæder sig over EU's engagement i processen til oprettelse i Mellemøsten af en zone, som 
er fri for masseødelæggelsesvåben; mener, at positive hensigtserklæringer er et første 
skridt til at komme ud af det nuværende dødvande; mener, at en fredelig løsning på 
Mellemøstkonflikterne vil kunne skabe den tillid, der er nødvendig for, at der endelig 
oprettes en zone i Mellemøsten, som er fri for masseødelæggelsesvåben;

7. erindrer alle interessenter om, hvor presserende dette spørgsmål er, set i lyset af 
konflikten og forhandlingerne om det iranske atomprogram og borgerkrigen i Syrien; 



erindrer endvidere om, at den syriske regering fortsat råder over et af de største og 
farligste arsenaler af kemiske våben i verden; 

8. opfordrer alle lande i regionen til at tiltræde konventionen om forbud mod udvikling, 
fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse 
samt konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben;

9. understreger betydningen af den igangværende dialog om en zone uden 
masseødelæggelsesvåben i Mellemøsten med henblik på sonderingen af, hvilke 
overordnede rammer og mellemliggende faser der vil kunne styrke regional fred og 
sikkerhed; understreger, at der som centrale elementer bør indgå overholdelse af IAEA's 
fulde sikkerhedsforanstaltninger (og en tillægsprotokol), et forbud mod produktion af 
fissilt materiale til fremstilling af våben og mod berigelse af uran ud over normal 
brændstofkvalitet, tiltrædelse af traktater, der forbyder biologiske og kemiske våben, og 
oprettelse af en kernevåbenfri zone i Mellemøstregionen; understreger, at disse 
foranstaltninger i høj grad vil forstærke international fred og sikkerhed;

10. opfordrer til iværksættelse af et nyt tillidsskabende initiativ på regionalt plan, baseret på 
initiativet fra Helsinkiprocessen, med henblik på at opfylde det langsigtende mål om et 
Mellemøsten uden militære konflikter;

11. anmoder Unionens højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen, Catherine 
Ashton, til at holde Parlamentet orienteret om enhver ny udvikling i de igangværende 
bestræbelser for på ny at indkalde til konferencen efter udsættelsen af den berammede 
dato for konferencen i december 2012; 

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU-medlemsstaternes 
regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, facilitatoren og regeringerne og 
parlamenterne i Mellemøsten.


