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Skriftlig erklæring, jf. forretningsordenens artikel 123, om støtte til Global Zero-
initiativets handlingsplan for trinvis og kontrolleret afskaffelse af alle verdens 
kernevåben1

1. Kernevåben indebærer uacceptable finansielle omkostninger og sikkerhedsrisici, 
herunder spredning og nuklear terrorisme.

2. Der er stor folkelig og politisk opbakning til Global Zero-initiativets handlingsplan, som 
er en omfattende referenceramme for en trinvis og kontrolleret afskaffelse af alle 
verdens kernevåben inden 2030.

3. Det næste skridt i denne plan er at få reduceret USA's og Ruslands arsenaler til i alt 1 
000 kernevåben for hver og fjernet af deres taktiske kernevåben fra det europæiske 
kontinent, hvilket skal bane vejen for multilaterale kernevåbenforhandlinger om en 
gradvis afskaffelse af alle verdens kernevåben, en omfattende kontrol- og 
håndhævelsesordning og en bedre sikring af det nukleare brændselskredsløb.

4. Medlemsstaterne opfordres til at støtte og træffe foranstaltninger for at fremme Global 
Zero-initiativets handlingsplan.

5. USA's og Ruslands regeringer opfordres til at reducere deres arsenaler til i alt 1 000 
kernevåben hver og til at fjerne deres taktiske kernevåben fra det europæiske kontinent.

6. Alle lande med kernevåben opfordres til at deltage i multilaterale forhandlinger om 
trinvis og kontrolleret afskaffelse af alle verdens kernevåben samt oprettelsen af en 
kontrolordning med ubegrænsede, ikke-anmeldte inspektioner.

7. Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet, 
Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til USA, Rusland og 
alle lande med kernevåben.

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 4 og 5, offentliggør 
Parlamentet, når et flertal af Parlamentets medlemmer har skrevet under på 
erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og Parlamentet sender 
erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet. 

 


