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Πυρηνικός αφοπλισμός  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με σχετικά με τον πυρηνικό αφοπλισμό: 

Διάσκεψη για την αναθεώρηση της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων 

(ΝΡΤ) το 2005 - Προετοιμασία εκ μέρους της ΕΕ της 3ης προπαρασκευαστικής επιτροπής 

για τη ΝΡΤ (Νέα Υόρκη, 26 Απριλίου - 7 Μαΐου 2004)   

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 37, παράγραφος 4, του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη του 2000, στην οποία έλαβαν μέρος τα κράτη που 

συνυπέγραψαν τη σςυνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, ζήτησε από τη 

Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό να συγκροτήσει επικουρικό φορέα με εντολή να ασχοληθεί 

με τον πυρηνικό αφοπλισμό, όπως προβλέπει το τέταρτο από τα 13 σημεία που αφορούν 

το άρθρο VΙ της συνθήκης ΝΡΤ, που εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη για τη ΝΡΤ το 2000, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι μέλη της συνθήκης ΝΡΤ και δύο 

κράτη μέλη της ΕΕ είναι πυρηνικά κράτη σύμφωνα με τον ορισμό της συνθήκης ΝΡΤ, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό δεν θέσπισε τον ζητηθέντα 

επικουρικό φορέα εντός της τριετίας που ακολούθησε την αναθεωρητική διάσκεψη, και 

ούτε την έχει δρομολογήσει ακόμη και σήμερα, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 

για τον πυρηνικό αφοπλισμό και έχει αναπτύξει ευρύτατο προβληματισμό τα τελευταία 

χρόνια για το θέμα αυτό, 

Ε. εκτιμώντας ότι η εμπιστοσύνη στο πλαίσιο της διεθνούς ασφάλειας εξαρτάται από τα 

μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό την ολική εξάλειψη των πυρηνικών όπλων, στα 

δεδηλωμένα και στα μη δεδηλωμένα πυρηνικά κράτη, σύμφωνα με το άρθρο VI της 

συνθήκης ΝΡΤ, 

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η συνθήκη ΝΡΤ εξακολουθεί να είναι η πιο σημαντική διεθνής νομοθεσία 

για τον πυρηνικό αφοπλισμό, για την επιβολή της οποίας είναι αναγκαίος χάρτης πορείας 

με χρονοδιάγραμμα δράσεων και προθεσμιών αφοπλισμού, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο VΙ της συνθήκης ΝΡΤ εμπεριέχει την υποχρέωση όλων 

των κρατών που την έχουν υπογράψει να επιδιώξουν καλή τη πίστει διαπραγματεύσεις 

για αποτελεσματικά μέτρα, που αποσκοπούν στο να λάβει τέλος η κούρσα των 

πυρηνικών εξοπλισμών στο εγγύς μέλλον και στον πυρηνικό αφοπλισμό, καθώς και για 

μια συνθήκη γενικού και πλήρους αφοπλισμού υπό αυστηρό και αποτελεσματικό διεθνή 

έλεγχο, 

Η. εκτιμώντας ότι στους νέους κινδύνους που απειλούν τη διεθνή ασφάλεια 

συμπεριλαμβάνονται η τρομοκρατία, η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, η 

ύπαρξη των αποκαλούμενων «διαλυμένων κρατών» και το οργανωμένο έγκλημα, 

Θ. βαθύτατα φοβούμενο μια νέα εποχή όσον αφορά τη διάδοση των όπλων, όπου τεχνολογία 

και γνώση δεν διαθέτουν μόνο οι κυβερνήσεις αλλά και μεμονωμένα άτομα και εταιρείες, 
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Ι. λαμβάνοντας υπό σημείωση τις δηλώσεις του Καθηγητή Abdul Qadeer Khan, εκ των 

επιφανέστερων πακιστανών επιστημόνων, ο οποίος παραδέχτηκε τη διαρροή μυστικών 

σχετικά με τα πυρηνικά όπλα, προς το Ιράν, τη Λιβύη, τη Βόρειο Κορέα, τη Μαλαισία 

και το Ιράκ, 

ΙΑ. σοβαρά θορυβημένο από την παγκόσμια μαύρη αγορά πυρηνικού υλικού που ενδέχεται 

να προωθήσει τη διάδοση των πυρηνικών όπλων σε μη κρατικούς φορείς, 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη τη νέα στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής 

καταστροφής που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 12 

Δεκεμβρίου του 2003, 

1. επανεπιβεβαιώνει τη θέση ότι η συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων είναι 

ζωτικής σημασίας για την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων και ότι πρέπει 

επομένως να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή της συνθήκης σε 

όλες της τις παραμέτρους· 

2. υπενθυμίζει ότι ο στόχος της ΕΕ είναι η πλήρης εξάλειψη των πυρηνικών όπλων και 

αναμένει ότι τα δεδηλωμένα και μη δεδηλωμένα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα θα 

δραστηριοποιηθούν ενεργά στο θέμα αυτό και θα προχωρήσουν περαιτέρω στη μείωση 

και εξάλειψη των πυρηνικών όπλων· 

3. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της – στο πνεύμα του «αποτελεσματικού πολυμερούς 

συστήματος» και της αλληλεγγύης, και κατ’ εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ κατά της 

διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής – να σχηματίσουν κοινό μέτωπο κατά τη 

συνεδρίαση της προπαρασκευαστικής επιτροπής της ΝΡΤ και να συμβάλουν θετικά στον 

διάλογο· τους προτρέπει να αποδώσουν, με τις δηλώσεις τους, ιδιαίτερη σημασία σε νέες 

πρωτοβουλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό και την αναζωογόνηση της Συνέλευσης των 

ΗΕ για τον αφοπλισμό· 

4. καλεί την Ιρλανδική Προεδρία και τα κράτη μέλη να προσδώσουν ουσιαστικότερο 

περιεχόμενο στην κοινή τους δήλωση ότι η συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών 

όπλων (ΝΡΤ) πρέπει να διαφυλαχθεί ακέραια· 

5. καλεί την Ιρλανδική Προεδρία να προβεί σε δήλωση στο πλαίσιο της 

προπαρασκευαστικής επιτροπής της ΝΡΤ προς υποστήριξη της προαναφερθείσας 

στρατηγικής της ΕΕ και της κοινής θέσης 2003/805/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης 

Νοεμβρίου 2003, για την καθολική ισχύ και επίρρωση των πολυμερών συμφωνιών στον 

τομέα της μη διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής καθώς και των φορέων τους1· 

6. καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους της για την ανάπτυξη και 

προαγωγή των αρχών βάσει των οποίων θα αποτραπούν οι τρομοκράτες ή αυτοί που τους 

υποθάλπουν, από το να αποκτήσουν πρόσβαση σε όπλα και υλικά μαζικής καταστροφής· 

7. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιοποιήσουν την εμπειρία της Ευρατόμ και να 

προχωρήσουν στην κατάρτιση προγράμματος με στόχο την πρόληψη της διάδοσης των 

πυρηνικών υλικών, της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας τους στον κόσμο· 

                                                 
1  ΕΕ L 302 της 20.11.2003, σ. 34. 
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8. καλεί την Ιρλανδική Προεδρία και τα κράτη μέλη να προσδώσουν ουσιαστικότερο 

περιεχόμενο στην κοινή τους δήλωση, περιγράφοντας πώς σκοπεύουν να επιτύχουν τον 

κοινό στόχο της στρατηγικής της ΕΕ για τα όπλα μαζικής καταστροφής να ενισχύσουν το 

ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την εμπειρία για την 

αντιμετώπιση της πρόκλησης της διάδοσης, και μάλιστα πώς τα συμβαλλόμενα μέρη στη 

συνθήκη ΝΡΤ θα μπορέσουν να διατηρήσουν τη μοναδική εμπειρία ελέγχου και 

εποπτείας της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Εποπτείας του ΟΗΕ 

(UNMOVIC) (π.χ. μέσω της δημιουργίας καταλόγου εμπειρογνωμόνων)· 

9. καλεί την Ιρλανδική Προεδρία και τα κράτη μέλη να προτείνουν τρόπους ώστε να 

πείσουν τις τρίτες χώρες να προσχωρήσουν στα συμπληρωματικά πρωτόκολλα του 

Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη 

της ΕΕ έχουν προσυπογράψει και κυρώσει αυτά τα πρωτόκολλα· 

10. καλεί την Ιρλανδική Προεδρία και τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν με ποιον τρόπο θα 

δεσμευθούν ότι θα διαθέσουν οικονομικούς πόρους με σκοπό τη στήριξη ειδικών 

προγραμμάτων τα οποία θα διαχειριστούν πολυμερείς θεσμοί, όπως ο IAEA· 

11. καλεί την ΕΕ να προτείνει, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της προπαρασκευαστικής 

επιτροπής της ΝΡΤ το 2004 και της αναθεωρητικής διάσκεψης το 2005, να συσταθεί από 

την Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, κατάλληλο 

επικουρικό σώμα για τον πυρηνικό αφοπλισμό· 

12. καλεί την ΕΕ να αναπτύξει τους αναγκαίους συντονιστικούς μηχανισμούς (τη Μονάδα 

Παρακολούθησης των Όπλων Μαζικής Καταστροφής σε συνδυασμό με το Κέντρο 

Καταστάσεων της ΕΕ), προκειμένου να διασφαλιστεί η χρήση των πληροφοριών για την 

ενίσχυση της αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την 

πολιτική για τα όπλα μαζικής καταστροφής· 

13. τονίζει τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της υπογραφής και έγκρισης  της 

συνθήκης για την απαγόρευση όλων των πυρηνικών δοκιμών χωρίς καθυστερήσεις, άνευ 

όρων και σύμφωνα με τις συνταγματικές διαδικασίες, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το 

συντομότερο δυνατόν· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιμείνουν στο διάλογο 

με τα κράτη εταίρους που δεν το έχουν ακόμη πράξει, με σκοπό την κύρωση της 

συνθήκης για την απαγόρευση όλων των πυρηνικών δοκιμών και/ή της συνθήκης ΝΡΤ· 

14. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις ΗΠΑ να σταματήσουν την ανάπτυξη νέας 

γενιάς πυρηνικών όπλων πεδίου μάχης (για την ανατίναξη υπόγειων οχυρών) και να 

υπογράψουν και να κυρώσουν τη συνθήκη για την απαγόρευση όλων των πυρηνικών 

δοκιμών· 

15. εκφράζει την υποστήριξή του προς τη διεθνή εκστρατεία δημάρχων - την οποία 

ξεκίνησαν οι δήμαρχοι της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι - υπέρ του πυρηνικού 

αφοπλισμού· 

16. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρουσιάσουν στο Κοινοβούλιο έκθεση 

προόδου σχετικά με την έκβαση των εργασιών της προπαρασκευαστικής επιτροπής της 

συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων· 
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17. πιστεύει ακράδαντα ότι οι δραστηριότητες για τον πυρηνικό αφοπλισμό θα συμβάλουν 

σημαντικά στη διεθνή ασφάλεια και τη στρατηγική σταθερότητα και, ταυτόχρονα, θα 

περιορίσουν τον κίνδυνο κλοπής πλουτωνίου από τρομοκράτες· 

18. καλεί όλα τα κράτη, και ιδίως εκείνα που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, να μην παρέχουν 

βοήθεια ή να ενθαρρύνουν χώρες που ενδέχεται να προσπαθήσουν να αποκτήσουν 

πυρηνικά όπλα ή άλλες πυρηνικές εκρηκτικές συσκευές, και ιδίως τις χώρες που δεν είναι 

μέρη της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων· 

19. αναγνωρίζει τις θετικές κινήσεις που έγιναν εκ μέρους του Ιράν με την υπογραφή του 

συμπληρωματικού πρωτόκολλου για τις προδιαγραφές του πυρηνικού υλικού και 

εκφράζει ελπίζει ότι η Ιρανική Εθνοσυνέλευση θα κυρώσει το κείμενο μέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστημα· 

20. χαιρετίζει την πρόθεση της Λιβύης να παραιτηθεί από τα προγράμματα των πυρηνικών 

όπλων και να δεχθεί άνευ όρων επιθεωρήσεις· 

21. καλεί την ΕΕ να εργασθεί με τους διεθνείς εταίρους της για την ανάπτυξη και την 

προώθηση μιας ζώνης ελεύθερης από πυρηνικά στη Μέση Ανατολή· 

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών και όλα τα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συνθήκη για τη 

μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. 

 


