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(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT
av den 29 juli 1999
om Europeiska unionens bidrag i syfte att främja det snara ikraftträdandet av Fördraget om
fullständigt förbud mot kärnsprängningar
(1999/533/GUSP)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 15 i detta, och
av följande skäl:
I Förenta nationernas generalförsamlings resolutioner 50/245
av den 10 september 1996 uppmanas alla stater att underteckna och sedan snarast möjligt bli parter i Fördraget om
fullständigt förbud mot kärnsprängningar.
Det erinras om att det i artikel XIV.2 fastställs att en konferens
skall sammankallas, på begäran av en majoritet av de stater
som har ratificerat fördraget, för att granska i vilken utsträckning bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel har uppfyllts
samt överväga och enhälligt besluta om vilka åtgärder i
enlighet med internationell rätt som kan vidtas för att påskynda
ratificeringsprocessen i syfte att underlätta fördragets snara
ikraftträdande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syftet med denna gemensamma ståndpunkt är att bidra till att
Fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (nedan
kallat CTBT-fördraget) snarast kan träda i kraft som ett viktigt
led i främjandet av icke-spridning av kärnvapen och av kärnvapennedrustning, vilket internationellt bidrar till förtroende,
stabilitet och fred.
Artikel 2
Europeiska unionen skall särskilt bidra till att ett framgångsrikt
resultat uppnås vid den första konferensen enligt artikel XIV i
CTBT-fördraget, som väntas äga rum i Wien i oktober 1999, så
att ratificeringen av detta fördrag kan påskyndas i syfte att
underlätta dess snara ikraftträdande.
Europeiska unionen skall i detta syfte stödja
a) sammankallandet av denna konferens på politisk nivå,
b) och därefter sammankallandet av konferenser enligt artikel
XIV i CTBT-fördraget till dess att CTBT-fördraget träder i
kraft,

c) största möjliga medverkan av både stater som har ratificerat
eller undertecknat CTBT-fördraget och stater som ännu inte
undertecknat detta,
d) närvaron av icke-statliga organisationer vid konferensen,
e) sådana åtgärder i enlighet med internationell rätt som får
vidtas för att påskynda ratificeringen i syfte att underlätta
CTBT-fördragets snara ikraftträdande,
f) en slutförklaring av konferensen som skulle innebära det
nödvändiga politiska stödet till ansträngningar som syftar
till att påskynda ratificeringsprocessen och CTBT-fördragets
snara ikraftträdande,
g) klargörandet av hur länder kan stödjas i sina nationella
ratificerings- och genomförandeprocesser, inklusive utbyte
av information om inrättande av nationella myndigheter
och införande av lagstiftning för genomförande av
fördraget.

Artikel 3
Europeiska unionen skall fortsätta att stödja de ansträngningar
som görs av den förberedande kommissionen för CTBTfördragets organisation för att inrätta CTBT-fördragets kontrollsystem i rätt tid, på ett effektivt sätt samt i enlighet med
CTBT-fördraget.

Artikel 4
Europeiska unionen skall uppmana alla stater som inte redan
har undertecknat och ratificerat CTBT-fördraget att snarast göra
detta, särskilt de stater som tas upp i den förteckning över de
44 stater vars ratificering är nödvändig för att CTBT-fördraget
skall träda i kraft.

Artikel 5
Rådet kommer att se över genomförandet av denna gemensamma ståndpunkt i syfte att överväga huruvida ytterligare
aktiviteter kan genomföras för att underlätta CTBT-fördragets
snara ikraftträdande.
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Artikel 6
Denna gemensamma ståndpunkt träder i kraft samma dag som den antas.
Artikel 7
Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Officiella tidningen.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1999.
På rådets vägnar
S. HASSI

Ordförande

