Formandskabets erklæring om Irak den 16. april 2003 i Athen

−

Den Europæiske Union glæder sig over De Forenede Nationers generalsekretærs tilstedeværelse og muligheden for at drøfte de videre skridt i forbindelse med Irak med ham.

−

Koalitionen har på dette stadium ansvaret for at garantere sikkerheden, herunder med henblik
på ydelse af humanitær bistand, navnlig akut lægebistand, samt beskyttelse af kulturværdier
og museer.

−

Iraks befolkning har nu mulighed for at skabe en ny fremtid for deres land og for på ny at
slutte sig til det internationale samfund.

−

Det internationale samfund skal yde et væsentligt bidrag til den proces. I særdeleshed:


må FN spille en central rolle, herunder i den proces, der skal føre til selvstyre for det
irakiske folk, ved at udnytte sin enestående kapacitet og erfaring i post-konflikt-nationsopbygning



bør Iraks naboer støtte stabiliteten i Irak og i hele regionen



bekræfter EU på ny sit tilsagn om at spille en betydelig rolle i den politiske og økonomiske genopbygning af landet



hilser EU de internationale finansielle institutioners deltagelse velkommen, således som
det fremgår af den nylige erklæring fra G7-landene på Verdensbankens møde i
Washington.

−

EU noterer sig med tilfredshed, at FN's generalsekretær har udpeget en særlig rådgiver for
spørgsmål vedrørende Irak og ser frem til en yderligere styrkelse af FN's deltagelse i postkonflikt-Irak, i første omgang i forbindelse med koordinationen af den humanitære bistand.

−

Som et led i processen for regional sikkerhed og stabilitet bekræfter EU på ny, at det er fast
besluttet på at nå til en vellykket afslutning på den israelsk-palæstinensiske fredsproces gennem implementering af de skridt, der er planlagt i kvartettens plan, i overensstemmelse med
den fastsatte tidshorisont.

−

Det er af afgørende betydning, at præsident Arafat og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd
hurtigt godkender det reformvenlige kabinet, som Abu Mazen har sammensat.
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