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ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ

> Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την διεύρυνση της Διάσκεψης 
Αφοπλισμού με την εισδοχή νέων μελών και μάλιστα των τεσσάρων 
κοινοτικών χωρών που ευρίσκονται εκτός αυτής.

> Η Προεδρία της ΕΕ και τα κοινοτικά κράτη που είναι μέλη της Διάσκεψης 
Αφοπλισμού συμμερίζονται τις ανησυχίες τ,ψν ΗΠΑ σχετικά με τις 
αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η ανάληψη από το Ιράκ της 
Προεδρίας της Διάσκεψης στις 17 Μαρτίου 2003.

> Θεωρούμε ότι η πλέον ενδεδειγμένη λύση θα ήταν να παραχωρήσει το 
Ιράκ τη θέση του σε άλλη χώρα, πιθανώς την Ιρλανδία. Ελπίζουμε οι 
σχετικές προσπάθειες να έχουν θετικό αποτέλεσμα.

ΠΥΡΗΝΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΛΑ

> Στόχος όλων μας είναι να επιτευχθεί ο πλήρης αφοπλισμός του Ιράκ στον 
τομέα των πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων.

> Για να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα, θα ήταν χρήσιμη μια σύντομη 
αναφορά στο ό,τι -εκτός από τις Αποφάσεις των Η.Ε.- οι διεθνείς 
συμβατικές υποχρεώσεις του Ιράκ απορρέουν και από τη Συνθήκη 
Μερικής Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών (1963), τη Συνθήκη Μη- 
Διασποράς Πυρηνικών Όπλων (1968) και τη Σύμβαση Απαγόρευσης 
Βιολογικών Όπλων και Τοξικών Όπλων (1972). Όσον αφορά στα χημικά 
όπλα, το Ιράκ δεσμεύεται μόνον από το Πρωτόκολλο της Γενεύης (1925) 
δεδομένου ότι δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση Απαγόρευσης Χημικών 
Όπλων (1994). Το Ιράκ δεν έχει υπογράψει εξάλλου τη Συνθήκη Ολικής 
Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών (1996).

> Λαμβάνοντας υπόψη την ιρακινή ανακοίνωση (14/2) σχετικά με την 
έκδοση προεδρικού διατάγματος που απαγορεύει όλα τα όπλα μαζικής 
καταστροφής, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εξετάσει το 
ενδεχόμενο της έναρξης διαλόγου με το Ιράκ προκειμένου να ασκηθεί 
περαιτέρω πίεση για την ένταξή του στο πλήρες διεθνές συμβατικό 
πλαίσιο του αφοπλισμού και ελέγχου εξοπλισμών και να αποδείξει έτσι την 
αναμφισβήτητη συμμόρφωσή του προς τις διεθνείς υποχρεώσεις του.
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