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Conclusões da Presidência (Extracto)1.

(...)

ALARGAMENTO

O Conselho Europeu regista que com o encerramento da Conferência Intergovernamental, que foi
coroada de êxito, ficou aberto o caminho para o lançamento do processo de alargamento em
conformidade com as conclusões do Conselho Europeu de Madrid.

O Conselho Europeu congratula-se com a intenção da Comissão de apresentar até meados de Julho
os seus pareceres sobre as candidaturas à adesão, bem como uma comunicação global
("Agenda 2000") sobre o desenvolvimento das políticas da União, incluindo as políticas agrícola e
estrutural, as questões horizontais relacionadas com o alargamento e, por último, o futuro quadro
financeiro para depois de 1999.

O Conselho Europeu regista que, na sua comunicação "Agenda 2000", a Comissão formulará as
principais conclusões e recomendações decorrentes desses pareceres e apresentará o seu ponto de
vista sobre o lançamento do processo de adesão, incluindo propostas concretas para o reforço da
estratégia de pré-adesão e um maior desenvolvimento da ajuda à pré-adesão com base nas reformas
em curso do programa PHARE.

O Conselho Europeu convida o Conselho (Assuntos Gerais) a analisar em profundidade os pareceres
da Comissão, assim como a comunicação "Agenda 2000" e a apresentar um relatório global ao
Conselho Europeu na sua sessão de Dezembro, a realizar no Luxemburgo.

Nessa sessão, o Conselho Europeu, a fim de permitir a  efectiva abertura de negociações o mais cedo
possível após Dezembro de 1997, tomará as decisões necessárias relativas a todo o processo de
alargamento, incluindo disposições práticas para a fase inicial das negociações e o reforço da
estratégia de pré-adesão da União, bem como outras eventuais medidas para reforçar a cooperação
entre a UE e todos os países candidatos.
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