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ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА
от 29 юли 1999 година
относно приноса на Европейския съюз към подпомагането за скорошно влизане в сила на Договора за
пълна забрана на ядрените опити (CTBT)
(1999/533/ОВППС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

За тази цел Европейският съюз подкрепя:
a) свикването на конференцията на политическо ниво;

като взе предвид Договора за създаване на Европейския съюз, и
по-специално член 15 от него,

като има предвид, че Резолюции 50/245 от 10 септември 1996 г.
на Общото събрание на Обединените нации призоваха всички държави да подпишат и впоследствие да станат страни по CTBT при
първа възможност;

б) свикването на следващи конференции, както е предвидено в
член XIV от CTBT до влизането в сила на този договор;
в) широкото участие на държави, които са ратифицирали или
подписали CTBT, както и държави, които все още не са подписали;
г) присъствието на
конференцията;

неправителствени

организации

на

д) мерки, в съответствие с международното право, които могат да
се предприемат с цел ускоряване на процеса на ратификация,
за да се улесни скорошното влизане в сила на CTBT;
като припомня разпоредбата в член XIV.2 от Договора за свикване
на конференция, по искане на мнозинството от ратифициралите
държави, за проучване до каква степен изискването, определено в
параграф 1 от настоящия член е спазено, и за разглеждане и вземане на решение с консенсус относно това какви мерки, в съответствие с международното право, могат да бъдат предприети с цел
ускоряване на процеса на ратификация, за да се улесни
скорошното влизане в сила на този договор,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1
Целта на настоящата обща позиция е да допринесе за скорошното
влизане в сила на Договора за пълна забрана на ядрените опити
(CTBT) като важна стъпка към насърчаване на
неразпространението на ядрено оръжие и разоръжаването, което
допринася за международно доверие, стабилност и мир.

Член 2
Европейският съюз по-специално допринася за успешния резултат
от първата конференция съгласно член XIV от CTBT, която се
очаква да се проведе във Виена през м. октомври 1999 г. и цели
ускоряване на процеса на ратификация на CTBT, за да улесни
скорошното влизане в сила на този договор.

е) окончателна декларация на конференцията, която ще предостави необходимата политическа подкрепа на усилията за
ускоряване на процеса на ратификация и скорошно влизане в
сила на CTBT;
ж) намирането на възможности за подпомагане на държавите в
процеса на национална ратификация и прилагане,
включително и в обмена на информация относно създаването
на национални органи и законодателство по прилагането.
Член 3
Европейският съюз продължава да подкрепя усилията на
подготвителната комисия на Организацията на CTBT за
установяване на режим на контрол върху CTBT навременно и
ефективно и в съответствие с този договор.
Член 4
Европейският съюз насърчава всички държави, които все още не са
направили това, незабавно да подпишат и ратифицират CTBT, и
по-специално тези държави в списъка на 44-те, чиято ратификация
е необходима за влизане в сила на CTBT.
Член 5
Съветът ще преразгледа прилагането на настоящата обща позиция
с оглед преценяване на възможността за предприемане на
по-нататъшни действия, за да се допринесе за скорошното влизане
в сила на CTBT.
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Член 6
Настоящата обща позиция влиза в сила от датата на нейното приемане.
Член 7
Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник.
Съставено в Брюксел на 29 юли 1999 година.
За Съвета
Председател
S. HASSI

