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Договор за неразпространение на ядрено оръжие 

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2010 г. относно Договора за 

неразпространение на ядреното оръжие 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид своята препоръка до Съвета от 24 април 2009 г., относно 

неразпространението и бъдещето на Договора за неразпространение на ядрено 

оръжие (ДНЯО) (2008/2324 (INI))1, 

– като взе предвид своите предишни резолюции от 26 февруари 2004 г.2, 10 март 

2005 г.3, 17 ноември 2005 г.4 и 14 март 2007 г.5 относно неразпространението на 

ядреното оръжие и ядреното разоръжаване, 

– като взе предвид своята резолюция от 10 февруари 2010 г. относно Иран6, 

– като взе предвид предстоящата през 2010 г. Конференция за преглед на страните по 

Договора за неразпространение на ядреното оръжие, 

– като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН по въпроси на 

неразпространението и ядреното разоръжаване, особено резолюции 1540 (2004), 

1673 (2006) и 1887 (2009), 

– като взе предвид декларацията от срещата на върха ЕС-САЩ от 3 ноември 2009 г. 

(приложение 3), 

– като взе предвид своята резолюция от 5 юни 2008 г. относно изпълнението на 

Европейската стратегия за сигурност и Европейската политика за сигурност и 

отбрана (ЕПСО)7, 

– като взе предвид Стратегията на Европейския съюз срещу разпространението на 

оръжия за масово унищожение (ОМУ), приета от Европейския съвет на 12 

декември 2003 г., 

– като взе предвид наскоро публикувания шестмесечен доклад за напредъка във 

връзка с прилагането на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за 

масово унищожение (2009/II), 

– като взе предвид декларацията на Съвета от 8 декември 2008 г. относно 

повишаването на международната сигурност и по-специално точки 6, 8 и 9 от нея, в 

които се изразява решимостта на ЕС за борба с разпространението на оръжия за 
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масово унищожение (ОМУ) и на техни носители, 

– като взе предвид Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО), 

всеобхватните споразумения за гаранции на Международната агенция за атомна 

енергия (МААЕ) и допълнителните протоколи към тях, Конвенцията за физическа 

защита на ядрените материали, Международната конвенция за предотвратяване на 

актове на ядрен тероризъм, Хагския кодекс на поведение срещу разпространението 

на балистични ракети, Договора за съкращаване на стратегическите въоръжения 

(СТАРТ 1), чийто срок на действие изтече през 2009 г., и Договора за съкращаване 

на стратегическите настъпателни потенциали (СНП), 

– като взе предвид доклада относно изпълнението на Европейската стратегия за 

сигурност, приет от Европейския съвет на 11 декември 2008 г., 

– като взе предвид въпросите от 21 декември 2009 г. до Комисията и до Съвета 

относно Договора за неразпространение на ядреното оръжие (O-0170/2009 – B7-

0010/2010, O-0169/2009 – B7-0009/2010), 

– като взе предвид декларацията на Европейския съвет относно Иран от 10–11 

декември 2009 г., 

– като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник, 

A. като има предвид, че разпространението на оръжия за масово унищожение и 

техните носители представлява една от най-сериозните заплахи за мира и 

сигурността в международен план и като има предвид, че най-спешните приоритети 

в областта на сигурността е да се попречи на терористите или на нови държави да 

придобиват или използват ядрени оръжия, да се съкратят световните запаси и да се 

предприемат действия за постигането на целта за свят без ядрени оръжия; 

Б. като има предвид, че до момента е налице отчетлива липса на напредък в 

постигането на конкретни цели (като например т.нар. „13 практически стъпки“1) с 

оглед изпълнение на целите на Договора за неразпространение на ядреното оръжие 

в съответствие с договореностите, постигнати на предходните конференции за 

преглед, особено в настоящия момент, когато се появяват различни източници на 

заплаха, в това число нарастващото разпространение на ядрено оръжие; като има 

предвид, че едновременно с това е налице по-голямо търсене на ядрени технологии 

и по-широк достъп  до тях, както и възможността подобна технология  и 

радиоактивен материал да попаднат в ръцете на престъпни организации и 

терористи; 

В. като има предвид, че е необходимо засилване на ДНЯО в ролята му на крайъгълен 

камък за световния режим на неразпространение на ядреното оръжие, и 

същевременно е налице неотложна необходимост от смело политическо лидерство 

и поредица от последователни действия с цел да се потвърди отново валидността на 

ДНЯО и да се засилят споразуменията, договорите и агенциите, които съставляват 

настоящия режим на неразпространение и разоръжаване, по-специално Договорът 

за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО) и Международната агенция за 
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атомна енергия (МААЕ); 

Г.  като има предвид, че съществува необходимост от допълнително укрепване на 

трите стълба на ДНЯО, а именно неразпространението, разоръжаването и 

сътрудничеството по въпросите на използването на ядрената енергия за граждански 

цели; 

Д.  като има предвид, че притежаващите ядрени оръжия държави – страни по ДНЯО 

отлагат предприемането на действия за намаляване или унищожаване на своите 

ядрени арсенали и за придържане в по-малка степен към военна доктрина на ядрено 

възпиране; 

Е. като призовава за продължаване на напредъка по всички аспекти на разоръжаването 

с цел засилване на сигурността в световен мащаб; 

Ж.. като има предвид, че ЕС пое ангажимент да използва всички инструменти на свое 

разположение за предотвратяване, възпиране, прекратяване и, ако е възможно, 

премахване на програмите за разпространение на ядрено оръжие, предизвикващи 

загриженост на глобално равнище, който беше ясно изразен в стратегията на ЕС 

срещу разпространението на оръжия за масово унищожение, приета от 

Европейския съвет на 12 декември 2003 г.; 

З. като има предвид, че е необходимо ЕС да ускори своите усилия за противодействие 

на каналите за разпространение на ядрено оръжие и тяхното финансиране, да 

санкционира действия, насочени към разпространение на ядрено оръжие, и да 

разработи мерки за предотвратяване на нематериалното прехвърляне на знания и 

ноу-хау, като използва всички налични средства, в това число многостранни 

споразумения и механизми за проверка, национални и координирани на 

международно равнище мерки за контрол върху износа, съвместни програми за 

намаляване на ядрената заплаха и политически и икономически лостове; 

И. като приветства Декларацията за неразпространение на ядреното оръжие и 

разоръжаване (приложение 3), приета на срещата на върха ЕС-САЩ от 3 ноември 

2009 г., в която беше подчертана необходимостта от запазване и засилване на 

съответните многостранни мерки и по-специално на Договора за 

неразпространение на ядрените оръжия, беше изразена подкрепа за влизането в 

сила на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити и беше отправен 

призив за започването на преговори по Договора за забрана на производството на 

ядрено разпадащи се материали през януари 2010 г., като отбелязва освен това, че 

декларацията отново заявява необходимостта Иран и Корейската 

народнодемократична република (КНДР) да изпълнят своите международни 

задължения по ядрените въпроси; 

Й. като има предвид, че Иран не изпълни поставения срок - до края на годината - да 

отстъпи пред призивите да предостави достъп до ядрените си съоръжения на 

инспектори от Международната агенция за атомна енергия; като има предвид, че 

досега Иран не е направил нищо, за да възстанови доверието на международната 

общност в изключително мирния характер на своята ядрена програма; 

К. насърчен от предложенията за разоръжаване, отправени от Хенри Кисинджър, 

Джордж П. Шулц, Уилям Дж. Пери и Сам Нън през януари 2007 г. и януари 2008 г., 



 

изявленията в същия дух в Европа на бивши държавници в Обединеното кралство, 

Франция, Германия, Италия, Нидерландия и Белгия, Примерната конвенция по 

въпросите на ядрените оръжия и Протокола Хирошима-Нагасаки, популяризирани 

в световен мащаб от граждански организации и политически лидери, както и 

кампаниите от типа „Глобална нула“; 

Л. като има предвид, че преразглеждането на стратегическата концепция на НАТО 

предлага възможност за нова оценка на ядрената политика на Алианса като цяло, с 

оглед постигането на целта за свят без ядрени оръжия; като има предвид, че по 

силата на споразумения за споделяне на ядрени технологии или двустранни 

споразумения на НАТО, между 150 и 200 тактически ядрени оръжия  все още са 

разположени в пет държави-членки на НАТО, които не притежават ядрено оръжие 

(Белгия, Германия, Италия, Нидерландия и Турция); 

М. като има предвид необходимостта от тясна координация и сътрудничество между 

ЕС и неговите партньори, по-специално САЩ и Русия, с оглед обновяване и 

укрепване на режима за неразпространение на ядреното оръжие; 

Н. приветства в тази връзка съвместната британско-норвежка инициатива, целяща 

извършването на оценка на осъществимостта на евентуалното демонтиране на 

ядрените оръжия и свързаните с това процедури за проверка, както и 

установяването на ясни процедурни стъпки в тази насока, което представлява 

конкретен принос в правилната посока; 

О. като има предвид, че през 2008 г. френското и британското правителства обявиха 

съкращения на своите оперативни бойни глави, но решиха същевременно да 

модернизират ядрените си арсенали; като има предвид, че всички държави-членки 

имат задължение да допринесат успешно за политиките на ЕС за 

неразпространение и разоръжаване; 

1. Призовава всички засегнати страни да използват възможността, която предлага 

предстоящата Конференция на ООН за преглед на Договора за неразпространение 

на ядреното оръжие, за да се постигнат напредък по отношение на целта за пълно 

ядрено разоръжаване, основано на международен Договор за постепенно 

премахване на ядрените оръжия в световен мащаб, и да се стремят към постигане 

на целта за пълно ядрено разоръжаване в световен мащаб, която да бъде 

реализирана въз основа на съгласуван постепенен и многостранен подход; 

2. Подчертава необходимостта по време на Конференцията за преглед на Договора за 

неразпространение на ядрените оръжия през 2010 г. да се разработят стратегии, 

имащи за цел постигането на споразумение относно договор за спиране на 

производството на ядрено разпадащи се материали за военни цели по начин, който 

не е дискриминиращ, което означава, че така сключеният договор следва да изисква 

държави, които не притежават ядрени оръжия или държави, които в момента не са 

страна по Договора за неразпространение на ядреното оръжие, да се откажат от 

производството на ядрено разпадащи се материали и да демонтират всичките си 

налични инсталации за производство на ядрено разпадащи се материали за подобни 

оръжия; 

3. Подчертава, че петте държави-членки на Съвета за сигурност на ООН, всяка от 

които притежава ядрени оръжия, следва да се насочат към постепенен отказ от 



производството на ядрено разпадащи се материали за оръжия и да демонтират 

всичките си налични инсталации за производство на ядрено разпадащи се 

материали за подобни оръжия; 

4. Призовава всички страни да преразгледат своята военна доктрина с оглед на 

отхвърлянето на „първия удар“ като опция; 

5. Призовава Съветът и държавите-членки да допринесат по координиран, 

положителен и видим начин за разговорите в рамките на Конференцията за преглед 

на ДНЯО през 2010 г., в частност като предложат амбициозен график за постигане 

на целта за свят без ядрени оръжия и конкретни инициативи за възобновяване на 

Конференцията на ООН по разоръжаването и като подкрепят инициативи за 

разоръжаване, основани на „Изявлението за принципите и целите“, договорено в 

края на Конференцията за преглед на ДНЯО през 1995 г., и на „13-те практически 

стъпки“, приети единодушно на Конференцията за преглед през 2000 г.; 

6. Изразява своята загриженост поради факта, че Израел, Индия и Пакистан не 

станаха страни по ДНЯО и че Северна Корея се оттегли от него през 2003 г.; 

призовава тези държави да станат страни по договора; 

7. Настоятелно приканва заместник-председателя на Комисията/ върховен 

представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 

сигурност, Съвета и Комисията да осведомяват редовно Парламента относно 

всички подготвителни срещи в периода до провеждането на Конференцията за 

преглед на страните по ДНЯО през 2010 г. и да вземат надлежно под внимание, с 

оглед на тази конференция, неговите възгледи относно свързани с 

неразпространението и разоръжаването въпроси; 

8. Във връзка с това настоятелно приканва заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност, Съвета и Комисията да положат всички възможни усилия 

за повишаване на осведомеността на европейците относно свързаните с 

неразпространението въпроси, в сътрудничество с всички страни и недържавни 

фактори, чиято работа цели свят без ядрено оръжие, с оглед в частност на мрежата 

„Кметове за мир“; 

9. приветства включването на клаузи за неразпространение на оръжия за масово 

унищожение в споразуменията между ЕС и трети държави и плановете за действие; 

посочва, че всички държави – партньори на ЕС, без изключение, трябва да прилагат 

подобни мерки; 

10. Приветства речта на президента на САЩ Барак Обама, произнесена в Прага на 5 

април 2009 г., в която той изрази своята ангажираност за напредъка на ядреното 

разоръжаване и визията си за свят без ядрени оръжия  при съгласувани усилия за 

придвижване в желаната посока;  призовава Съвета да изрази изричната си 

подкрепа за този ангажимент; 

11. Потвърждава важното значение на активната подкрепа от страна на Съвета, в 

сътрудничество с неговите партньори, за конкретни предложения за поставяне под 

контрола на МААЕ на производството, използването и преработването на всички 

видове ядрено гориво, включително създаването на международна банка за гориво; 



 

освен това подкрепя други инициативи за придаване на многостранен характер на 

цикъла на ядреното гориво, целящи използването на ядрената енергия за мирни 

цели, като отчита, че Парламентът приветства готовността на Съвета и Комисията 

да предоставят до 25 млн. евро за създаването на банка за ядрено гориво под 

контрола на МААЕ и желае да види своевременното одобрение на общи действия 

по този въпрос; 

12. Подкрепя по-нататъшните усилия за засилване на мандата на МААЕ, включително 

придаването на общ характер на допълнителните протоколи към споразуменията за 

гаранции на МААЕ, както и за други стъпки, насочени към разработване на мерки 

за изграждане на доверие; има за цел да гарантира, че на тази организация се 

предоставят достатъчно средства, така че тя да може да изпълнява своите 

жизненоважни задачи, като осигурява безопасността на ядрените дейности; 

насърчава Съвета и Комисията да продължат усилията си за засилване на 

способностите на Международната агенция за ядрена енергия, включително 

модернизиране на аналитичната лаборатория на МААЕ за гарантиране на ядрената 

безопасност в Зайбесдорф, Австрия; 

13. Изтъква значението на влизането в сила в колкото се може по-кратки срокове на 

Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО); в тази връзка 

приветства намерението на администрацията на САЩ да осигури ратифицирането 

на договора; изисква от Съвета да предостави пълната си подкрепа за преговорите 

по договора за забрана на производството на ядрено разпадащи се материали за 

ядрено оръжие или на други устройства за ядрени взривове колкото се може по-

скоро; очаква с нетърпение новия преглед на положението в областта на ядрените 

оръжия, който следва да ангажира САЩ с неразработване на нови ядрени оръжия, 

включително оръжия да унищожаване на бункери, да предвиди драстично 

съкращаване на ядрените запаси и да  насочи САЩ към поставянето на по-голям 

акцент върху неядрената отбрана; 

14. Призовава за задълбочаване на диалога с новата администрация на САЩ и с всички 

ядрени сили с цел изпълнение на обща програма, насочена към прогресивно 

съкращаване на запасите от ядрени бойни глави; по специално изразява подкрепа за 

стъпките, които предприеха САЩ и Русия, за съществено съкращаване на своите 

ядрени оръжия, както беше договорено в СТАРТ I и СНП; 

15. Във връзка с това приветства решението на Руската федерация и на САЩ да 

проведат преговори за сключване на ново всеобхватно правно обвързващо 

споразумение, което да замени Договора за съкращаване на стратегическите 

въоръжения (START), чието действие изтече през декември 2009 г., и подписването 

на „Съвместно предварително споразумение за продължаване на договореностите 

по START-1“ от президентите Барак Обама и Дмитрий Медведев в Москва на 6 

юли 2009 г.; приветства постигнатия наскоро напредък в преговорите между САЩ 

и Русия; очаква окончателно споразумение в контекста на следващия кръг от 

преговори, който започва на 9 март 2010 г. в Женева; 

16. Отбелязва, че САЩ изостави своите първоначални планове за противоракетен щит 

в Европа; подкрепя новия подход, включващ цяла Европа и Русия; 

17. Призовава за създаването на безядрени зони като положителна стъпка към свят без 

ядрено оръжие; във връзка с това застъпва становището, че безядрена зона в 



Близкия изток е от основно значение за постигането на траен и широкообхватен 

мир в региона; изтъква, че изтеглянето на всички тактически бойни глави в Европа 

би могло междувременно да създаде прецедент за по-нататъшно ядрено 

разоръжаване; 

18. Обръща внимание на стратегическия анахронизъм на тактическите ядрени оръжия 

и на необходимостта Европа да спомогне за тяхното съкращаване и да ги премахне 

от територията на Европа в контекста на по-широк диалог с Русия; на този фон 

отбелязва германското коалиционно споразумение от 24 октомври 2009 г. за 

предприемането на действия, насочени към изтеглянето на ядрените оръжия от 

територията на Германия като част от общия процес на постигане на целта за свят 

без ядрено оръжие;  приветства писмото, изпратено на 26 февруари 2010 г. от 

външните министри на Германия, Нидерландия, Белгия, Люксембург и Норвегия до 

генералния секретар на НАТО, в което се призовава за всеобхватна дискусия в 

рамките на Алианса относно начините за приближаване към постигането на 

цялостната политическа цел за свят без ядрени оръжия; 

19. Подкрепя двупосочния подход относно ядрената програма на Иран; отново 

призовава настоятелно Иран да изпълни изцяло и незабавно своите задължения по 

силата на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН и МААЕ, и по-

специално да спази изискванията, посочени в резолюцията от 27 ноември 2009 г. на 

управителния съвет на МААЕ; настоятелно призовава Съвета да подкрепи 

действията на Съвета за сигурност на ООН, ако Иран продължи да не сътрудничи 

на международната общност във връзка с ядрената си програма; призовава Съвета 

към готовност за предприемане на необходимите разумни, целенасочени и целящи 

неразпространение мерки, включително санкции, които да съпътстват този процес в 

рамките на Съвета за сигурност на ООН; 

20. Изразява съжаление по повод на последните ядрени опити, осъществени от 

Корейската народно-демократична република (КНДР), и отхвърлянето от нейна 

страна на Резолюция 1887 (2009) на Съвета за сигурност на ООН от 24 септември 

2009 г.; въпреки това подкрепя подхода на САЩ за двустранен диалог, в рамките на 

шестстранните преговори, с цел освобождаване на Корейския полуостров от ядрено 

оръжие, и отбелязва специалната роля, която Китай играе в това отношение;  

21. Подкрепя свикването на среща на високо равнище по въпросите на ядрената 

сигурност през април 2010 г., като същевременно признава, че неразрешената 

търговия с ядрени материали, както и неразрешеното им използване, представляват 

непосредствена и сериозна заплаха за световната сигурност; очаква конкретни 

предложения за повишаването на сигурността на чувствителни ядрени материали, 

които предложения биха могли да включват мерки за ефективно разследване на 

случаите на незаконно отклоняване на материалите и за наказателно преследване на 

отговорните лица; 

22. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на държавите-

членки, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, 

генералния секретар на ООН, председателя на Конференцията за преглед на ДНЯО 

през 2010 г., както и на генералния директор на МААЕ. 

 


