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Λόγος του κ. Pat Cox, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
προς το Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε το Ιράκ

Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2003

1. Κατ� αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Προεδρία για την πρωτοβουλία που
ανέλαβε να συγκαλέσει αυτό το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Ήταν κάτι που το είχε ζητήσει
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ορισµένοι αµφισβήτησαν κατά πόσο θα έπρεπε να συγκληθεί αυτή
η σύνοδος κορυφής, ή αν είναι κατάλληλη η χρονική στιγµή, πιστεύουµε όµως ότι σωστά
πράξατε να δώσετε προτεραιότητα στην επιδίωξη µεγαλύτερης συνοχής στη θέση των κρατών
µελών, έτσι ώστε να καλλιεργήσουµε µια κοινή προσέγγιση και να επιδείξουµε την απαραίτητη
αλληλεγγύη, ο ένας προς τον άλλον, µέσω της Προεδρίας. Ελπίζουµε ότι σήµερα θα βρείτε τη
συλλογική σοφία να φέρετε στο προσκήνιο αυτά που µας ενώνουν, που είναι πολύ περισσότερα
από όσα µας χωρίζουν.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι βήµα των λαών και, ως εκ τούτου δείκτης των τάσεων της
κοινής γνώµης σε ένα επίπεδο. Αναγνωρίζω απόλυτα ότι ο πόλεµος και η ειρήνη είναι, πρώτα
και κύρια, θέµατα της αρµοδιότητας των κρατών µελών. Τα Ηνωµένα Έθνη είναι
διακυβερνητικός οργανισµός στον οποίο αντιπροσωπεύονται τα κράτη µέλη. Ωστόσο, θα ήθελα
να σας ενηµερώσω για τις απόψεις του Κοινοβουλίου.

3. Οι απόψεις αυτές, όπως εκφράσθηκαν πρόσφατα, µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
− Το Ιράκ πρέπει να αφοπλισθεί.
− Υποστηρίζουµε το έργο των επιθεωρητών όπλων.
− Είµαστε αντίθετοι σε µονοµερείς προληπτικές στρατιωτικές ενέργειες.
− Επιµένουµε στο σεβασµό της πολυµερούς προσέγγισης µέσω της διαδικασίας του ΟΗΕ.
− Και επιδιώκουµε να εκφρασθεί στο µέγιστο βαθµό η κοινή άποψη της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντιπροσωπεύοντας άλλωστε την τρέχουσα κατάσταση της
γνώµης των πολιτών της Ευρώπης, δεν είναι πεπεισµένο ότι αυτή τη στιγµή δικαιολογείται
στρατιωτική επέµβαση.

4. Το απερίφραστο µήνυµα του Κοινοβουλίου, όπως άλλωστε και όλων των θεσµικών οργάνων
µας, πρέπει να είναι ότι η Βαγδάτη πρέπει να συµµορφωθεί µε την απόφαση 1441 του ΟΗΕ,
πρέπει να αφοπλισθεί και πρέπει να προσφέρει επαληθεύσιµες αποδείξεις αυτού του
αφοπλισµού. Το αναπόδραστο βάρος για αυτή την επαλήθευση το φέρει ο Σαντάµ Χουσεΐν.

5. Πρέπει όµως αναγνωρίσουµε επίσης ότι η σταδιακά αυξανόµενη προθυµία του ιρακινού
καθεστώτος να συνεργασθεί πληρέστερα µε τους επιθεωρητές σε θέµατα αφοπλισµού, δεν
οφείλεται σε κάποια αιφνίδια και σωτήρια µεταστροφή προς τις αρχές του διεθνούς δικαίου·
αντίθετα, το Ιράκ συνειδητοποίησε τη βαρύτητα της οµόφωνης απόφασης 1441 του
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, η οποία ενισχύεται µε την αξιόπιστη απειλή
βίας σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. Φυσικά, αναγνωρίζουµε ότι η χρήση βίας πρέπει να είναι
η τελευταία διέξοδος. Όσο περισσότερο ενωµένοι είµαστε, τόσο καλύτερα θα το κατανοήσει ο
Σαντάµ Χουσεΐν. ∆εν υπάρχει άλλη εκλογή.
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6. Πρέπει να διατηρήσουµε την πίεση. Εάν ο Σαντάµ δεν προσφέρει «άµεση, ενεργητική και άνευ
όρων συνεργασία» θα καταστεί υπεύθυνος για τις σοβαρές συνέπειες που θα ακολουθήσουν. Η
αξιοπιστία των Ηνωµένων Εθνών προϋποθέτει ότι, όταν παραστεί ανάγκη, όλα τα κράτη µέλη
πρέπει να φανούν πρόθυµα να εφαρµόσουν στο ακέραιο τις αποφάσεις του Συµβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Καλώ τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να αναγνωρίσουν ότι η
αποτελεσµατική πολυµερής προσέγγιση δεν µπορεί να είναι επιλεκτικώς πολυµερής. Πρόκειται
για αδιάσπαστο σύνολο.

7. Όµως, οι κοινοί ευρωπαϊκοί στόχοι µας πρέπει να βλέπουν µακρύτερα από το άµεσο ζήτηµα
του Ιράκ. Έχουµε κοινές βλέψεις. Από την 11η Σεπτεµβρίου και µετά, εµείς οι Ευρωπαίοι
έχουµε συνεισφέρει ανεπιφύλακτα στον παγκόσµιο αγώνα εναντίον της τροµοκρατίας. Έχουµε
αναπτύξει µια προσέγγιση για τη Μέση Ανατολή, η οποία προσφέρει τη µοναδική προοπτική
συµφιλίωσης και ανοικοδόµησης στην περιοχή. Εµείς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σας
ζητούµε να επιµείνετε στην άµεση δηµοσίευση του «χάρτη πορείας» που αποτελεί ένα πρώτο
αναγκαίο βήµα. Παράλληλα, πρέπει να αναπτύξουµε και εξειδικεύσουµε το όραµά µας για το
µέλλον της Μέσης Ανατολής, για τις σχέσεις µας µε τον αραβικό κόσµο και το Ισραήλ, για έναν
κόσµο χωρίς τροµοκρατία. Με δυο λόγια, πρέπει να ενισχύσουµε τις δυνατότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να δρα.

8. Σχετικά µε τα όπλα µαζικής καταστροφής, το Ιράκ αποτελεί καθοριστικό κίνδυνο, ανάµεσα σε
άλλους, για την ολίσθηση σε έναν περισσότερο χαοτικό, λιγότερο ασφαλή, πιο επικίνδυνο
κόσµο. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, εµείς πρέπει να αναπτύξουµε την προθυµία να
διδαχθούµε, να χαράξουµε ένα ευρωπαϊκό όραµα και να αποκτήσουµε τη δυνατότητα να
ασκήσουµε πραγµατική ηγεσία σε παγκόσµιο επίπεδο, σύµφωνα µε τις αξίες µας, µε βάση µια
κοινή εκτίµηση για τις απειλές, µια πολιτική κλιµακούµενων απαντήσεων και µια φιλοσοφία
και πρακτική βαθιά ριζωµένες στην αποτελεσµατική πολυµερή προσέγγιση. Εµείς, οι
Ευρωπαίοι, πρέπει να αναλάβουµε δράση. ∆εν έχει νόηµα να γκρινιάζουµε όταν και αν άλλοι
ενεργούν ή επωµίζονται το βάρος όταν η Ευρώπη µένει αδρανής. Η αδράνεια απέναντι στην
απειλή δεν είναι βιώσιµη επιλογή. Όπως είδαµε το περασµένο Σαββατοκύριακο, µε τις
σφριγηλές διαδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών, το ενδιαφέρον για το έργο που κάνουµε
εδώ σήµερα είναι έντονο. Οι ευρωπαίοι πολίτες δικαιούνται να αναµένουν ευρωπαϊκό ηγετικό
πνεύµα και ξεκάθαρο όραµα.

9. Και αν επιτρέψουµε στις διαφωνίες µας να κυριαρχήσουν, τότε θα θριαµβεύσουν δικτάτορες
σαν τον Σαντάµ Χουσεΐν. Αν οδηγήσουµε τις παραδοσιακές µας συµµαχίες στα όρια της
αντοχής τους, βοηθάµε δικτάτορες όχι δηµοκράτες. Αν, από την άλλη πλευρά, πιστεύουµε ότι η
µέθοδος των Ηνωµένων Εθνών, ο Χάρτης του ΟΗΕ και το Συµβούλιο Ασφαλείας αποτελούν
µοναδικούς µηχανισµούς για τη δηµιουργία µιας νέας ειρηνικής παγκόσµιας τάξης πραγµάτων,
τότε πρέπει να αποφύγουµε οποιαδήποτε ενέργεια που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την
αξιοπιστία των Ηνωµένων Εθνών και την ικανότητά τους να ενεργούν σε οποιεσδήποτε
περιστάσεις.
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Όπως και τα Ηνωµένα Έθνη, οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ειρηνικές, αλλά όχι
πασιφιστικές. Η προσέγγισή µας είναι πολυµερής, όχι µονοµερής. Το όραµά µας είναι
παγκόσµιο και κοινό. Εποµένως, έχουµε καθήκον να αναπτύξουµε µια ευρωπαϊκή προσέγγιση,
πιστοί σε αυτές τις αξίες και αποφασισµένοι να χρησιµοποιήσουµε όλα τα πολυµερή µέσα για
να εξασφαλίσουµε την αποτελεσµατική συµµόρφωση µε τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

10. ∆εν πρόκειται µόνο για µια τεράστια πολιτική πρόκληση, αλλά και για ανθρωπιστική
πρόκληση. Μαζί µε τους ηγέτες των πολιτικών οµάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
συναντήθηκα νωρίτερα µε τον Κόφι Αννάν, Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών.
Συζητήσαµε την επισφαλή ανθρωπιστική κατάσταση στο Ιράκ. Όποιο και αν είναι το
αποτέλεσµα της τρέχουσας κρίσης, η σύνεση επιβάλλει να προνοήσουµε και να αναπτύξουµε
τα κατάλληλα σχέδια για την αντιµετώπιση της απειλής µιας σοβαρής ανθρωπιστικής
τραγωδίας. Προσφέρω τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε οποιοδήποτε τέτοιο
εγχείρηµα µε το Συµβούλιο και την Επιτροπή.

11. Έτσι λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνει έκκληση σε σας και στους
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, καλώντας σας να εργασθείτε µαζί, στον µέγιστο κοινό
παράγοντα και όχι στον ελάχιστο κοινό παρονοµαστή, για να εκφράσετε και να αναπτύξετε µια
ευρωπαϊκή προσέγγιση στο άµεσο πρόβληµα του αφοπλισµού του Σαντάµ Χουσεΐν και στα
ευρύτερα ζητήµατα της ειρήνης και ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και µιας ευρύτερης
ευρωπαϊκής προοπτικής στις πολιτικές µη διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής,
προοπτικής για την οποία υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

12. Αν µας διδάσκει κάτι αυτή η συζήτηση, είναι ότι αναδεικνύει το χάσµα ανάµεσα στις
φιλοδοξίες µας και στην ικανότητα δράσης µας. Σε µια στιγµή που συζητάµε το µέλλον της
Ευρώπης, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι τα συντάγµατα και οι θεσµοί µας θα είναι κενό
γράµµα αν δεν διαπνέονται από αποφασιστικότητα, πολιτικό όραµα και πολιτική βούληση.
Αυτό είναι το ζητούµενο. Αν πρόκειται να διατυπώσετε συµπεράσµατα στο τέλος αυτής της
συνεδρίασης, χρησιµοποιήστε τα για να εµφυσήσετε νέα ζωή στον κοινό σκοπό µας.

_______________
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πραγµατοποίησε έκτακτη σύνοδο για να συζητήσει την κρίση του Ιράκ.
Τα µέλη του συσκέφθηκαν επίσης µε το Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών Κόφι Ανάν και
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Πάτ Κόξ.

Επιβεβαιώνουµε εκ νέου τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών
Σχέσεων της 27ης Ιανουαρίου και τα δηλούµενα στο δηµόσιο διάβηµα της 4ης Φεβρουαρίου 2003
προς το Ιράκ, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν.

Ο τρόπος χειρισµού της εν εξελίξει κατάστασης στο Ιράκ θα έχει βαρύνουσες συνέπειες σε
παγκόσµιο επίπεδο τις επόµενες δεκαετίες. Ειδικότερα, είµαστε αποφασισµένοι να
αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά την επαπειλούµενη διάδοση όπλων µαζικής καταστροφής.

Είµαστε δεσµευµένοι να παραµείνουν τα Ηνωµένα Έθνη στο επίκεντρο της διεθνούς τάξης.
Αναγνωρίζουµε ότι την πρωταρχική αρµοδιότητα στο χειρισµό του αφοπλισµού του Ιράκ φέρει το
Συµβούλιο Ασφαλείας. Εκφράζουµε την αµέριστη υποστήριξή µας προς το Συµβούλιο όσον αφορά
την άσκηση των αρµοδιοτήτων του.

Στόχος της Ένωσης όσον αφορά το Ιράκ παραµένει ο πλήρης και ουσιαστικός αφοπλισµός σε
συµµόρφωση µε τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, και
ειδικότερα µε την απόφαση 1441. Επιθυµούµε την επίτευξή του µε ειρηνικά µέσα. Είναι προφανές
ότι αυτό επιθυµούν οι λαοί της Ευρώπης.

Ο πόλεµος δεν είναι αναπόφευκτος. Η βία θα πρέπει να ασκηθεί µόνον ως έσχατη λύση.
Εναπόκειται στο καθεστώς του Ιράκ να τερµατίσει την κρίση αυτή συµµορφούµενο προς τα
αιτήµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας.

Επαναλαµβάνουµε την πλήρη υποστήριξή µας προς τις συνεχιζόµενες εργασίες των επιθεωρητών
των Ηνωµένων Εθνών. Πρέπει να τους δοθούν ο χρόνος και οι πόροι που το Συµβούλιο Ασφαλείας
των Ηνωµένων Εθνών κρίνει απαραίτητους. Ωστόσο, οι επιθεωρήσεις δεν µπορούν να συνεχίζονται
επ� αόριστον χωρίς την πλήρη συνεργασία του Ιράκ, η οποία πρέπει να συµπεριλαµβάνει την
παροχή όλων των πρόσθετων και επιµέρους πληροφοριών για τα θέµατα που έχουν τεθεί στις
εκθέσεις των επιθεωρητών.

Η Βαγδάτη δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες: πρέπει να αφοπλισθεί και να συνεργασθεί αµέσως και
πλήρως. Το Ιράκ έχει µια τελευταία ευκαιρία να διευθετήσει την κρίση ειρηνικά. Το καθεστώς του
Ιράκ θα είναι το µόνο υπεύθυνο για τις συνέπειες εάν συνεχίσει να αψηφά τη βούληση της διεθνούς
κοινότητας και δεν εκµεταλλευθεί την τελευταία αυτή ευκαιρία.
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Αναγνωρίζουµε ότι η ενότητα και η αµετακίνητη στάση της διεθνούς κοινότητας, όπως εκφράζεται
στην οµόφωνη έγκριση της απόφασης 1441, καθώς και η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάµεων,
διαδραµάτισαν ουσιώδη ρόλο στο να επιτραπεί η επιστροφή των επιθεωρητών. Οι παράγοντες
αυτοί θα παραµείνουν ουσιώδεις προκειµένου να επιτευχθεί η πλήρης συνεργασία που
επιδιώκουµε.

Θα συνεργασθούµε µε τις αραβικές χώρες και τον Σύνδεσµο των Αραβικών κρατών. Θα τους
ενθαρρύνουµε, κατά µόνας και από κοινού, να διαµηνύσουν στον Σαντάµ Χουσεΐν πόσο εξαιρετικά
επικίνδυνη είναι η λανθασµένη εκτίµηση της κατάστασης, καθώς και ότι απαιτείται η πλήρης
συµµόρφωση προς την απόφαση 1441. Υποστηρίζουµε τις περιφερειακές πρωτοβουλίες της
Τουρκίας µε τους γείτονες του Ιράκ και µε την Αίγυπτο.

Σε αυτό το περιφερειακό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη σταθερή της πεποίθηση
ότι απαιτείται να αναζωογονηθεί η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και να διευθετηθεί
η ισραηλοπαλαιστινιακή σύγκρουση. Εξακολουθούµε να υποστηρίζουµε την έγκαιρη εφαρµογή
του οδικού χάρτη που προσυπέγραψαν οι Τέσσερεις. Η τροµοκρατία και η βία πρέπει να
σταµατήσουν. Το ίδιο και εποικισµός. Οι παλαιστινιακές µεταρρυθµίσεις πρέπει να επισπευσθούν,
η δε σχετική δήλωση του προέδρου Αραφάτ περί του διορισµού Πρωθυπουργού συνιστά
ευπρόσδεκτο βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η ενότητα της διεθνούς Κοινότητας είναι ζωτική για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών.
Έχουµε δεσµευθεί να συνεργασθούµε µε όλους τους εταίρους µας, και ιδίως µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες, για τον αφοπλισµό του Ιράκ, για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και για
ένα αξιοπρεπές µέλλον όλων των λαών της.

_______________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins
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