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Europeiska rådet har hållit ett extramöte för att diskutera Irakkrisen. Dess medlemmar har också
träffat FN:s generalsekreterare Kofi Annan och Europaparlamentets ordförande Pat Cox.

Vi bekräftar åter rådets slutsatser (allmänna frågor och yttre förbindelser) av den 27 januari och
lydelsen i den offentliga demarschen av den 4 februari 2003 till Irak vilka fortfarande gäller.

Det sätt på vilket utvecklingen av situationen i Irak kommer att hanteras kommer att få betydande
följder för världen under de kommande decennierna. I synnerhet är vi beslutna att effektivt ta itu
med hotet om spridning av massförstörelsevapen.

Vi står fast vid att FN även fortsättningsvis skall ha en central plats i den internationella ordningen.
Vi erkänner att det främsta ansvaret för att ta itu med Iraks nedrustning ligger hos säkerhetsrådet. Vi
lovar vårt fulla stöd till säkerhetsrådet i dess uppfyllande av sitt ansvar.

Unionens mål när det gäller Irak är fortfarande en faktisk och fullständig nedrustning i enlighet med
tillämpliga resolutioner av FN:s säkerhetsråd, i synnerhet 1441. Vi vill uppnå detta på fredlig väg.
Det är uppenbart att det är detta som Europas folk vill.

Krig är inte oundvikligt. Våld bör endast användas som en sista utväg. Det ankommer på regimen
i Irak att göra slut på krisen genom att uppfylla säkerhetsrådets krav.

Vi upprepar vårt fulla stöd för FN-inspektörernas pågående arbete. De måste ges den tid och de
resurser som FN:s säkerhetsråd anser att de behöver. Inspektionerna kan emellertid inte fortsätta i
oändlighet utan Iraks fullständiga samarbete. Detta måste inbegripa tillhandahållande av all
kompletterande och specifik information om de frågor som har tagits upp i inspektörernas rapport.

Bagdad bör inte har några illusioner: Irak måste nedrusta och samarbeta omedelbart och fullt ut.
Irak har ett sista tillfälle att lösa krisen på fredlig väg. Den irakiska regimen kommer ensam att vara
ansvarig för följderna om landet fortsätter att nonchalera det internationella samfundets vilja och
inte tar detta sista tillfälle i akt.

Vi erkänner att det internationella samfundets enighet och fasthet, såsom det uttrycks i det enhälliga
antagandet av resolution 1441, och den militära uppladdningen har varit väsentliga för att
inspektörerna skulle kunna återvända. Dessa faktorer kommer att förbli väsentliga om vi skall
uppnå det fullständiga samarbete som vi eftersträvar.

Vi kommer att samarbeta med de arabiska länderna och länderna i Arabförbundet. Vi kommer att
uppmuntra dem, enskilt och gemensamt, att få Saddam Hussein att förstå den utomordentliga faran i
att felberäkna situationen och det nödvändiga i att resolution 1441 uppfylls fullt ut. Vi stöder
Turkiets regionala initiativ tillsammans med Iraks grannar och Egypten.



ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER

Bulletin 18.02.2003 - SV - PE 329.100

12

I detta regionala sammanhang upprepar Europeiska unionen sin bestämda uppfattning att
fredsprocessen i Mellanöstern måste stärkas och att konflikten mellan Israel och Palestina måste
lösas. Vi fortsätter att stödja ett snabbt genomförande av den färdplan som stöds av kvartetten.
Terror och våld måste upphöra, liksom bosättningarna. Palestinska reformer måste påskyndas och
i detta avseende är president Arafats uttalande att han kommer att utse en premiärminister ett
välkommet steg i rätt riktning.

Det internationella samfundets enighet är av avgörande betydelse vid behandlingen av dessa
problem. Vi står fast vid att samarbeta med alla våra partner, i synnerhet Förenta staterna, när det
gäller Iraks nedrustning för fred och stabilitet i området och för en anständig framtid för hela dess
befolkning.

_______________


