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4.8.1999.

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA
(1999. gada 29. jūlijs)
par Eiropas Savienības ieguldījumu, kura mērķis ir veicināt drīzāku Līguma par vispārējo
kodolizmēģinājumu aizliegumu stāšanos spēkā (CTBT)
(1999/533/KĀDP)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Tālab Eiropas Savienība atbalsta:
a) konferences sasaukšanu politiskā līmenī;

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā
15. punktu,

b) turpmāko konferenču sasaukšanu saskaņā ar CTBT XIV pantu
pirms CTBT stāšanās spēkā;
c) vispārēju visu to valstu piedalīšanos, kas ratificējušas vai parakstījušas CTBT, kā arī to valstu, kas vēl nav to parakstījušas;

TĀ KĀ Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas
1996. gada 10. septembra Rezolūcijā 50/245 aicināja visas valstis parakstīt un, tiklīdz iespējams, kļūt par CTBT pusēm;

d) nevalstisku organizāciju piedalīšanos Konferencē;
e) pasākumus, kas atbilst starptautiskajiem tiesību aktiem un ko
varētu veikt, lai paātrinātu ratificēšanas procesu, veicinot
ātrāku CTBT stāšanos spēkā;

ATSAUCOTIES uz Līguma XIV panta 2. punkta noteikumu, kas
nosaka, ka pēc tā ratificētāju valstu vairākuma pieprasījuma var
sasaukt konferenci, kurā noskaidro, cik lielā mērā līdz šim izpildītas šā panta 1. punktā noteiktās prasības, apsver un vienojoties
izlemj par starptautiskajiem tiesību aktiem atbilstīgiem pasākumiem, kas īstenojami ratificēšanas procesa paātrināšanai, lai šis
Līgums drīzāk stātos spēkā,

f) konferences noslēguma deklarāciju, kas sniegtu vajadzīgo politisko atbalstu centieniem paātrināt ratificēšanas procesu un
drīzāku CTBT stāšanos spēkā;
g) iespēju noskaidrošanu, kā palīdzēt valstīm ratificēšanas un
īstenošanas procesā, tostarp informācijas apmaiņā par valsts
iestāžu izveidošanu un tiesību aktu īstenošanu.

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

3. pants
1. pants
Šīs Kopējās nostājas mērķis ir veicināt Līguma par vispārīgo
kodolizmēģinājumu aizliegumu (CTBT) drīzāku stāšanos spēkā,
kas ir svarīgs solis kodolieroču neizplatīšanas un atbruņošanas
veicināšanā, tādejādi veicinot starptautisko uzticību, stabilitāti un
mieru.

Eiropas Savienība turpina atbalstīt CTBT Organizācijas
sagatavošanas komisijas centienus izveidot CTBT pārbaudes
sistēmu laikus un efektīvi un saskaņā ar CTBT.
4. pants
Eiropas Savienība mudina visas valstis, kas to vēl nav izdarījušas,
nekavējoties parakstīt un ratificēt CTBT, jo īpaši valstis no to 44
valstu saraksta, kurām jāratificē CTBT, lai tas varētu stāties spēkā.

2. pants
5. pants
Eiropas Savienība saskaņā ar CTBT XIV pantu jo īpaši veicina
sekmīgus pirmās konferences rezultātus, kas 1999. gada oktobrī,
iespējams, notiks Vīnē, lai paātrinātu CTBT ratificēšanas procesu,
tādejādi veicinot CTBT drīzāku stāšanos spēkā.

Padome pārskatīs šīs Kopējās nostājas īstenošanu, lai apsvērtu
iespējamos turpmākos pasākumus, kas veicinātu drīzāku CTBT
stāšanos spēkā.
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6. pants
Šī Kopējā nostāja stājas spēkā pieņemšanas dienā.
7. pants
Šo Kopējo nostāju publicē Oficiālajā Vēstnesī.
Briselē, 1999. gada 29. jūlijā
Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
S. HASSI

