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Det Europæiske Råd har afholdt et ekstraordinært møde for at drøfte Irak-krisen. Rådets
medlemmer mødtes også med FN's generalsekretær Kofi Annan og formanden for Europa-
Parlamentet Pat Cox.

Vi bekræfter på ny konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender og eksterne
forbindelser) den 27. januar samt betingelserne i den offentlige demarche til Irak af 4. februar 2003,
som stadig gælder.

Den måde, udviklingen af situationen i Irak bliver håndteret på, vil få væsentlig indflydelse på
verden i de næste tiår. Navnlig er vi fast besluttet på at skride effektivt ind over for truslen om
spredning af masseødelæggelsesvåben.

Vi holder fast ved, at FN forbliver centrum for den internationale orden. Vi anerkender, at
hovedansvaret for at håndtere afvæbningen af Irak ligger hos Sikkerhedsrådet. Vi giver vor fulde
støtte til Sikkerhedsrådets udøvelse af sit ansvar.

Det er fortsat EU's mål, at Irak underlægger sig fuldstændig og effektiv afvæbning i
overensstemmelse med de relevante sikkerhedsrådsresolutioner, navnlig resolution 1441. Vi ønsker
at opnå dette med fredelige midler. Det er klart, at dette er, hvad befolkningerne i Europa ønsker.

Krig er ikke uundgåelig. Der bør kun anvendes magt som en sidste udvej. Det er op til det irakiske
regime at gøre en ende på denne krise ved at efterkomme Sikkerhedsrådets krav.

Vi gentager vor fulde støtte til FN-inspektørernes igangværende arbejde. De skal have den tid og de
ressourcer, som FN's Sikkerhedsråd mener de behøver. Inspektionerne kan dog ikke fortsætte på
ubestemt tid uden fuldt samarbejde fra Iraks side. Dette må omfatte fremlæggelse af alle
supplerende og specifikke oplysninger om de spørgsmål, der er rejst i inspektørernes rapporter.

Bagdad bør ikke gøre sig nogen illusioner: Irak må afvæbne og samarbejde øjeblikkeligt og i fuld
udstrækning. Irak har en sidste mulighed for at løse krisen med fredelige midler. Alene det irakiske
regime vil være ansvarligt for konsekvenserne, hvis det fortsat unddrager sig det internationale
samfunds vilje og ikke benytter sig af denne sidste chance.

Vi erkender, at det internationale samfunds enhed og beslutsomhed, som kommer til udtryk i den
enstemmige vedtagelse af resolution 1441, samt den militære pression har været væsentlige faktorer
for at opnå, at inspektørerne har kunnet vende tilbage. Disse faktorer er fortsat væsentlige, hvis vi
skal opnå det fuldstændige samarbejde, vi ønsker.

Vi vil gøre en indsats over for de arabiske lande og Den Arabiske Liga. Vi tilskynder dem til
enkeltvis eller samlet at lade Saddam Hussein forstå den ekstreme fare, der ligger i en fejlvurdering
af situationen, samt at der er behov for fuldstændig opfyldelse af resolution 1441. Vi støtter
Tyrkiets regionale initiativer med Iraks naboer og med Egypten.
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I denne regionale kontekst gentager Den Europæiske Union sin faste overbevisning om
nødvendigheden af at styrke fredsprocessen i Mellemøsten og løse den israelsk-palæstinensiske
konflikt. Vi støtter fortsat en hurtig gennemførelse af den køreplan, som kvartetten har godkendt.
Terror og vold må ophøre. Det samme gælder bosættelsesaktiviteten. De palæstinensiske reformer
må fremskyndes, og i den forbindelse er præsident Arafats erklæring om, at han vil udnævne en
premierminister, et velkomment skridt i den rigtige retning.

Det internationale samfunds enhed er af vital betydning for løsningen af disse problemer. Vi er fast
besluttet på at samarbejde med alle vore partnere, især USA, med henblik på afvæbningen af Irak
og for fred og stabilitet i regionen og en anstændig fremtid for alle dens folk.
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