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A TANÁCS 2003/567/KKBP HATÁROZATA
(2003. július 21.)
az Európai Uniónak az Átfogó Atomcsend-szerződés (CTBT) gyors hatálybalépése támogatásához való
hozzájárulásáról szóló 1999/533/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Uniónak az Átfogó Atomcsend-szerződés
(CTBT) gyors hatálybalépése támogatásához való hozzájárulásáról
szóló, 1999. július 29-i 1999/533/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1), és különösen annak 1. és 4. cikkére, az Európai Unióról
szóló szerződés 23. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben,

(2)

2. cikk
Az Európai Unió politikai szinten támogatja a CTBT XIV. cikke
szerinti konferencia összehívását.

mivel:
(1)

c) azon államokat, amelyek nem írták alá a CTBT-t, különös
tekintettel azon államokra, amelyek területén az IMS állomásait elhelyezik.

Az 1999/533/KKBP együttes fellépés 4. cikkének megfelelően az Európai Unió vállalta, hogy a CTBT haladéktalan
aláírására és ratifikálására ösztönöz minden olyan államot,
amely ezt eddig még nem tette meg, különösen a 44-ek listáján szereplő azon államokat, amelyek ratifikálására a
CTBT hatálybalépéséhez szükség van.
Helyénvaló hozzájárulni a CTBT XIV. cikke alapján Bécsben, 2003. szeptember 3-5-ig megrendezésre kerülő harmadik konferencia eredményességéhez, amely a CTBT ratifikálási folyamatának felgyorsítását célozza, annak gyors
hatálybalépése elősegítésének érdekében,

3. cikk
A ratifikálási folyamat meggyorsítása és a CTBT gyors
hatálybalépésének elősegítése érdekében az Európai Unió
kapcsolatba léphet regionális szervezetekkel [pl. az Afrikai
Unióval, az Amerikai Államok Szervezetével (OAS) és a
Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN)].
4. cikk
Az elnökség tájékoztatja a CTBT Ideiglenes Technikai Titkárságát
az 1. és 2. cikk végrehajtásáról.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

5. cikk
1. cikk
Az 1999/533/KKBP együttes fellépés 1. cikkében meghatározott,
a CTBT mielőbbi hatálybalépése támogatásának keretén belül az
Európai Unió a CTBT késedelem nélküli aláírására és ratifikálására
ösztönzi azon államokat, amelyek ezt még nem tették meg.
Az Európai Unió ennek érdekében ösztönzi:
a) elsődleges fontosságú célkitűzésként a 44-ek listáján szereplő
azon államokat, amelyek aláírására és ratifikálására szükség
van a CTBT hatálybalépéséhez;
b) azon államokat, amelyek aláírták, de nem ratifikálták a CTBT-t,
különös tekintettel azon államokra, amelyek területén a nemzetközi megfigyelő rendszer (IMS) állomásait elhelyezik;

(1) HL L 204., 1999.8.4., 1. o.

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
6. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.
Kelt Brüsszelben, 2003. július 21-én.
a Tanács részéről
az elnök
F. FRATTINI

