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Eurooppa-neuvosto piti ylimääräisen kokouksen keskustellakseen Irakin kriisistä. Eurooppaneuvoston jäsenet tapasivat myös YK:n pääsihteerin Kofi Annanin ja Euroopan parlamentin
puhemiehen Pat Coxin.
Vahvistamme yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston 27. tammikuuta antamat päätelmät sekä
Irakiin 4. helmikuuta 2003 tehdyssä virallisessa yhteydenotossa esitetyt ehdot, jotka ovat edelleen
voimassa.
Tapa, jolla tilanne Irakissa selvitetään, tulee vaikuttamaan merkittävästi maailmaan seuraavien
vuosikymmenien aikana. Erityisesti aiomme päättäväisesti ja tehokkaasti käsitellä
joukkotuhoaseiden leviämisen uhkaa.
Olemme sitoutuneet siihen, että Yhdistyneet Kansakunnat on jatkossakin keskeinen tekijä
kansainvälisen järjestyksen ylläpitämisessä. Toteamme, että ensisijainen vastuu Irakin riisumisessa
aseista on turvallisuusneuvostolla. Annamme täyden tukemme turvallisuusneuvostolle sen
täyttäessä tehtäväänsä.
Euroopan unionin tavoite on edelleen Irakin täydellinen ja tehokas riisuminen aseista YK:n
turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätöslauselmien, erityisesti päätöslauselman 1441
mukaisesti. Haluamme saavuttaa tämän rauhanomaisin keinoin. On selvää, että sitä ihmiset
Euroopassa haluavat.
Sota ei ole väistämätön. Voimakeinoja olisi käytettävä ainoastaan viimeisenä keinona. Irakin
hallituksen tehtävänä on saattaa tämä kriisi päätökseen noudattamalla turvallisuusneuvoston
vaatimuksia.
Toistamme tukevamme täysin YK:n asetarkastajien käynnissä olevaa työtä. Heidän käyttöönsä on
annettava se aika ja ne voimavarat, jotka YK:n turvallisuusneuvosto katsoo tarpeelliseksi.
Tarkastukset eivät kuitenkaan voi jatkua loputtomiin siten, että Irak ei toimi täysimääräisesti
yhteistyössä. Tähän on sisällyttävä kaikkien lisä- ja erityistietojen toimittaminen niistä
kysymyksistä, jotka ovat tulleet esille tarkastajien raporteissa.
Bagdadille asian tulisi olla aivan selvä: sen on välittömästi toteutettava aseistariisuminen ja
suostuttava täysimääräiseen yhteistyöhön. Irakilla on viimeinen tilaisuus ratkaista kriisi
rauhanomaisesti. Vain Irakin hallitus on vastuussa seurauksista, jos se jatkaa kansainvälisen
yhteisön tahdon halveksumista eikä käytä hyväkseen tätä viimeistä mahdollisuutta.
Tunnustamme, että kansainvälisen yhteisön yhtenäisyys ja päättäväisyys, jota päätöslauselman 1441
hyväksyminen yksimielisesti osoitti, ja sotilaallisten joukkojen muodostaminen myötävaikuttivat
olennaisella tavalla siihen, että asetarkastajat saattoivat palata Irakiin. Nämä tekijät ovat jatkossakin
olennaisia, jos aiomme saada Irakin toimimaan haluamallamme tavalla täysimääräisesti
yhteistyössä.
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Työskentelemme yhdessä arabimaiden ja Arabiliiton kanssa. Kannustamme niitä viestimään
yhdessä ja erikseen Saddam Husseinille, kuinka äärimmäisen vaarallista olisi arvioida tilanne väärin
ja kuinka tärkeää on päätöslauselman 1441 täysimääräinen noudattaminen. Tuemme Turkin yhdessä
Irakin naapureiden ja Egyptin kanssa tekemiä alueellisia aloitteita.
Tämän alueellisen yhteyden huomioon ottaen Euroopan unioni toistaa uskovansa vakaasti, että
Lähi-idän rauhanprosessi on elvytettävä ja Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti ratkaistava.
Kannatamme edelleen kvartetin hyväksymän etenemissuunnitelman pikaista täytäntöönpanoa.
Terrorin ja väkivallan on loputtava. Sama koskee siirtokuntatoimintaa. Palestiinalaisten uudistuksia
on nopeutettava, ja tässä yhteydessä presidentti Arafatin lausunto, jonka mukaan hän nimittää
pääministerin, on tervetullut askel oikeaan suuntaan.
Kansainvälisen yhteisön yhtenäisyys on elintärkeää näiden ongelmien ratkaisemisessa. Sitoudumme
työskentelemään kaikkien kumppaneittemme ja erityisesti Yhdysvaltojen kanssa Irakin riisumiseksi
aseista sekä alueen rauhan ja vakauden että kaikkien alueen kansojen ihmisarvoisen tulevaisuuden
puolesta.
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