
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 18.02.2003 - EL - PE 329.100

9

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

 17 Φεβρουαρίου 2003





ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 18.02.2003 - EL - PE 329.100

11

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πραγµατοποίησε έκτακτη σύνοδο για να συζητήσει την κρίση του Ιράκ.
Τα µέλη του συσκέφθηκαν επίσης µε το Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών Κόφι Ανάν και
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Πάτ Κόξ.

Επιβεβαιώνουµε εκ νέου τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών
Σχέσεων της 27ης Ιανουαρίου και τα δηλούµενα στο δηµόσιο διάβηµα της 4ης Φεβρουαρίου 2003
προς το Ιράκ, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν.

Ο τρόπος χειρισµού της εν εξελίξει κατάστασης στο Ιράκ θα έχει βαρύνουσες συνέπειες σε
παγκόσµιο επίπεδο τις επόµενες δεκαετίες. Ειδικότερα, είµαστε αποφασισµένοι να
αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά την επαπειλούµενη διάδοση όπλων µαζικής καταστροφής.

Είµαστε δεσµευµένοι να παραµείνουν τα Ηνωµένα Έθνη στο επίκεντρο της διεθνούς τάξης.
Αναγνωρίζουµε ότι την πρωταρχική αρµοδιότητα στο χειρισµό του αφοπλισµού του Ιράκ φέρει το
Συµβούλιο Ασφαλείας. Εκφράζουµε την αµέριστη υποστήριξή µας προς το Συµβούλιο όσον αφορά
την άσκηση των αρµοδιοτήτων του.

Στόχος της Ένωσης όσον αφορά το Ιράκ παραµένει ο πλήρης και ουσιαστικός αφοπλισµός σε
συµµόρφωση µε τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, και
ειδικότερα µε την απόφαση 1441. Επιθυµούµε την επίτευξή του µε ειρηνικά µέσα. Είναι προφανές
ότι αυτό επιθυµούν οι λαοί της Ευρώπης.

Ο πόλεµος δεν είναι αναπόφευκτος. Η βία θα πρέπει να ασκηθεί µόνον ως έσχατη λύση.
Εναπόκειται στο καθεστώς του Ιράκ να τερµατίσει την κρίση αυτή συµµορφούµενο προς τα
αιτήµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας.

Επαναλαµβάνουµε την πλήρη υποστήριξή µας προς τις συνεχιζόµενες εργασίες των επιθεωρητών
των Ηνωµένων Εθνών. Πρέπει να τους δοθούν ο χρόνος και οι πόροι που το Συµβούλιο Ασφαλείας
των Ηνωµένων Εθνών κρίνει απαραίτητους. Ωστόσο, οι επιθεωρήσεις δεν µπορούν να συνεχίζονται
επ� αόριστον χωρίς την πλήρη συνεργασία του Ιράκ, η οποία πρέπει να συµπεριλαµβάνει την
παροχή όλων των πρόσθετων και επιµέρους πληροφοριών για τα θέµατα που έχουν τεθεί στις
εκθέσεις των επιθεωρητών.

Η Βαγδάτη δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες: πρέπει να αφοπλισθεί και να συνεργασθεί αµέσως και
πλήρως. Το Ιράκ έχει µια τελευταία ευκαιρία να διευθετήσει την κρίση ειρηνικά. Το καθεστώς του
Ιράκ θα είναι το µόνο υπεύθυνο για τις συνέπειες εάν συνεχίσει να αψηφά τη βούληση της διεθνούς
κοινότητας και δεν εκµεταλλευθεί την τελευταία αυτή ευκαιρία.
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Αναγνωρίζουµε ότι η ενότητα και η αµετακίνητη στάση της διεθνούς κοινότητας, όπως εκφράζεται
στην οµόφωνη έγκριση της απόφασης 1441, καθώς και η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάµεων,
διαδραµάτισαν ουσιώδη ρόλο στο να επιτραπεί η επιστροφή των επιθεωρητών. Οι παράγοντες
αυτοί θα παραµείνουν ουσιώδεις προκειµένου να επιτευχθεί η πλήρης συνεργασία που
επιδιώκουµε.

Θα συνεργασθούµε µε τις αραβικές χώρες και τον Σύνδεσµο των Αραβικών κρατών. Θα τους
ενθαρρύνουµε, κατά µόνας και από κοινού, να διαµηνύσουν στον Σαντάµ Χουσεΐν πόσο εξαιρετικά
επικίνδυνη είναι η λανθασµένη εκτίµηση της κατάστασης, καθώς και ότι απαιτείται η πλήρης
συµµόρφωση προς την απόφαση 1441. Υποστηρίζουµε τις περιφερειακές πρωτοβουλίες της
Τουρκίας µε τους γείτονες του Ιράκ και µε την Αίγυπτο.

Σε αυτό το περιφερειακό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη σταθερή της πεποίθηση
ότι απαιτείται να αναζωογονηθεί η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και να διευθετηθεί
η ισραηλοπαλαιστινιακή σύγκρουση. Εξακολουθούµε να υποστηρίζουµε την έγκαιρη εφαρµογή
του οδικού χάρτη που προσυπέγραψαν οι Τέσσερεις. Η τροµοκρατία και η βία πρέπει να
σταµατήσουν. Το ίδιο και εποικισµός. Οι παλαιστινιακές µεταρρυθµίσεις πρέπει να επισπευσθούν,
η δε σχετική δήλωση του προέδρου Αραφάτ περί του διορισµού Πρωθυπουργού συνιστά
ευπρόσδεκτο βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η ενότητα της διεθνούς Κοινότητας είναι ζωτική για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών.
Έχουµε δεσµευθεί να συνεργασθούµε µε όλους τους εταίρους µας, και ιδίως µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες, για τον αφοπλισµό του Ιράκ, για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και για
ένα αξιοπρεπές µέλλον όλων των λαών της.
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