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Tárgy: A nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződés 

Az emberiségre a nukleáris fegyverek jelentik a legnagyobb veszélyt, mivel alkalmazásuk rendkívül 
sok ember halálához, óriási pusztításhoz vezetne, és olyan sugárzást okozna, amely évtizedekre 
tartós következményekkel járna. 

A nukleáris fegyverzet jelenlegi mennyisége és hatékonysága és a fokozódó nemzetközi feszültség 
egyre sürgetőbbé teszi a nukleáris leszerelést, amely a béke, a biztonság és az emberiség puszta 
túlélésének alapvető biztosítéka. 

2017. július 7-én annak érdekében hívták össze az Egyesült Nemzetek konferenciáját, hogy 
megvitassa azt a jogilag kötelező eszközt, amelynek céljait –a nukleáris fegyverek betiltását, és ezáltal 
e fegyverek teljes felszámolását – osztja a 122 támogató állam, kifejezve a népek törekvését a 
nukleáris fegyverektől mentes világ megvalósítására. A nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződést 
elfogadták. 

A szerződést az Egyesült Nemzetek tagállamai 2017. szeptember 20. óta aláírhatják és ratifikálhatják. 

A 2017. évi Nobel-békedíjat az International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) 
elnevezési nemzetközi érdekvédelmi csoport kapta, amely sok más békemozgalommal, szervezettel 
és állammal együtt elősegítette, hogy létrejöjjön ez a nagy jelentőségű szerződés. 

Kérjük, hogy a Tanács válaszoljon az alábbi kérdésekre: 

– Mi indokolja, hogy nincs a fenti szerződésre vonatkozó uniós álláspont? 

– Szándékában áll-e a Tanácsnak a szerződés megvitatása, valamint az, hogy az uniós tagállamok 
számára javasolja a szerződés aláírását és ratifikálását? 
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