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II.    ULKOSUHTEET

1 - Eurooppa-neuvoston osanottajat ovat tavanneet Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneiden
valtioiden, Baltian maat mukaan lukien, sekä Kyproksen ja Maltan, valtion- ja hallitusten päämiehet
sekä ulkoasiainministerit. Osanottajat ovat vaihtaneet laajalti näkemyksiä erilaisista ajankohtaisista
aiheista. He ovat myös saaneet ensimmäiset myönteiset tulokset vakiintuneesta vuoropuhelusta ja
jäsenyyteen valmistautumista koskevan suunnitelman toteuttamisessa saavutetusta edistymisestä.
Tässä yhteydessä on perustettava sopiva foorumi, jossa voidaan vaihtaa tietoja kokemuksista.

Eurooppa-neuvosto vahvistaa, että neuvottelut Maltan ja Kyproksen liittymisestä unioniin aloitetaan
komission ehdotusten pohjalta, kuusi kuukautta vuoden 1996 hallitusten välisen konferenssin
päättymisestä ja sen tulokset huomioon ottaen. Se palauttaa mieleen, että se pitää tärkeänä
assosioituneiden maiden unioniin liittymisen valmistelua, ja hyväksyy neuvoston päätelmät näiden
maiden sisämarkkinoihin integroitumista koskevasta valkoisesta kirjasta sekä neuvoston kertomuksen
jäsenyyteen valmistautumista koskevasta suunnitelmasta (vertaa B osa, s. 3). Se kehottaa komissiota
selostamaan sille seuraavassa kokouksessaan, miten valkoisen kirjan toteuttaminen edistyy, sekä
selostamaan sen Essenin kokouksessa pyytämiä tutkimuksia ja analyysejä. Euroopan
vakauskonferenssissa (joka pidettiin Pariisissa 20. ja 21. huhtikuuta 1995) saavutettu edistys tulee
helpottamaan KIE-maiden ja Euroopan unionin lähentymistä. Eurooppa-neuvosto kehottaa niitä
maita, joita asia koskee, samoin kuin kaikkia osapuolia noudattamaan nykyisin ETYJ:lle uskottuun
vakaussopimukseen sisältyviä määräyksiä ja järjestelyjä, ja kannustaa näitä maita työskentelemään
käytännön tasolla hyvien naapuruussuhteiden kehittämiseksi Euroopassa.

Näissä yleisissä puitteissa Eurooppa-neuvosto, joka on erityisen huolestunut entisen Jugoslavian
tilanteesta, antaa B osassa (s. 13) olevan julistuksen.

Eurooppa-neuvosto vahvistaa uudelleen, että on Euroopan unionin etujen mukaista edistää Itämeren
alueen poliittista vakautta ja vaurautta. Se odottaa mielenkiinnolla selostusta yhteistyön edistymisestä
tällä alueella.

Eurooppa-neuvosto palauttaa mieleen tarpeen yhdenmukaistaa Slovenian kiinteistölainsäädäntö
yhteisön sääntöjen kanssa kuten edellytettiin 6 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa lausumassa. Se
toivoo lisäksi, että liittymissopimus Slovenian kanssa allekirjoitetaan mahdollisimman pian ja että
Slovenia osallistuu jatkossa vakiintuneeseen vuoropuheluun.
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