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DECYZJA RADY
z dnia 9 kwietnia 2001 r.
wykonująca wspólne stanowisko 1999/533/WPZiB odnoszące się do wkładu Unii Europejskiej
w popieranie szybkiego wejścia w życie Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT)
(2001/286/WPZiB)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 23 ust. 2,

b) te Państwa, które podpisały, ale nie ratyfikowały CTBT,
w szczególności te Państwa, na których terytorium będą się
mieściły ośrodki Międzynarodowego Systemu Monitorowania
(IMS);

uwzględniając wspólne stanowisko 1999/533/WPZiB odnoszące
się do udziału Unii Europejskiej w popieraniu wcześniejszego
wejścia w życie Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią
jądrową (CTBT) (1), w szczególności jego art. 1 i 4,

c) te Państwa, które nie podpisały CTBT, w szczególności te Państwa, na których terytorium będą się mieściły ośrodki IMS.

a także mając na uwadze, co następuje:

Unia Europejska wspiera zwoływanie konferencji na szczeblu
politycznym.

(1)

(2)

Zgodnie z art. 4 wspólnego stanowiska 1999/533/WPZiB
Unia Europejska zobowiązała się zachęcić wszystkie Państwa, które jeszcze tego nie dokonały, do podpisania i ratyfikowania CTBT bezzwłocznie, w szczególności te Państwa
w wykazie 44, których ratyfikacja jest konieczna do wejścia w życie CTBT.
Właściwe jest przyczynienie się do pomyślnego wyniku
drugiej konferencji na podstawie art. XIV CTBT, która
odbędzie się w Nowym Jorku w dniach 25-27 września
2001 r., mającej na celu przyspieszenie procesu ratyfikacji
CTBT w celu ułatwienia wcześniejszego wejścia w życie
CTBT,

Artykuł 2

Artykuł 3
W celu przyspieszenia procesu ratyfikacji i ułatwienia
wcześniejszego wejścia w życie CTBT Unia Europejska może
kontaktować się z regionalnymi organizacjami (takimi, jak OAU,
OAS, ASEAN).
Artykuł 4
Prezydencja informuje Tymczasowy Sekretariat Techniczny CTBT
o wykonaniu art. 1 i 2.
Artykuł 5

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 1

Artykuł 6

W ramach wspierania wcześniejszego wejścia w życie CTBT,
określonego w art. 4 wspólnego stanowiska 1999/533/WPZiB,
Unia Europejska zachęca wszystkie Państwa do podpisania
i ratyfikowania CTBT bezzwłocznie.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Wspólnot Europejskich.

W tym celu Unia Europejska zachęca:
a) jako główny priorytet, te Państwa w wykazie 44, których podpisanie i ratyfikacja są konieczne do celów wejścia w życie
CTBT;

(1) Dz.U. L 204 z 4.8.1999, str. 1.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 9 kwietnia 2001 r.
W imieniu Rady
A. LINDH

Przewodniczący

