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Conclusies van het Voorzitterschap

(...)

II - BUITENLANDSE BETREKKINGEN

1 - De deelnemers aan de Europese Raad hebben de Staatshoofden en Regeringsleiders en de
Ministers van Buitenlandse Zaken  van de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, met
inbegrip van de Baltische Staten, alsmede van Cyprus en Malta ontmoet. Zij hebben uitvoerig van
gedachten gewisseld over diverse actuele thema's. Zij hebben tevens een eerste positieve balans
opgemaakt van de gestructureerde dialoog en de vooruitgang die bij de uitvoering van de strategie
ter voorbereiding van de toetreding is geboekt. In dit verband moet worden gezorgd voor een
passende overlegstructuur voor het initiëren en uitwisselen van ervaringen.

De Europese Raad bevestigt opnieuw dat de onderhandelingen over de toetreding van Malta en
Cyprus tot de Unie, op basis van voorstellen van de Commissie, zes maanden na de sluiting van de
Intergouvernementele Conferentie van 1996 zullen beginnen en dat bij die onderhandelingen de
resultaten van de conferentie in aanmerking zullen worden genomen. Hij memoreert dat hij groot
belang hecht aan de voorbereiding van de toetreding van de geassocieerde landen tot de Unie en
hij staat achter de conclusies van de Raad betreffende het Witboek over de integratie van deze
landen in de interne markt, alsmede het verslag van de Raad over de tenuitvoerlegging van de
strategie ter voorbereiding van de toetreding (zie deel B, blz. 3). Hij verzoekt de Commissie hem
op zijn volgende bijeenkomst verslag uit te brengen over de bij de tenuitvoerlegging van het
Witboek geboekte vooruitgang en over de studies en analyses waarom hij in Essen had verzocht.
Het welslagen van de Conferentie over stabiliteit in Europa (Parijs, 20 en 21 maart 1995) zal de
toenadering van de landen van Midden - en Oost-Europa tot de Europese Unie vergemakkelijken.
De Europese Raad roept de betrokken landen alsmede alle partijen op, de akkoorden en regelingen
die vervat zijn in het Stabiliteitspact, dat thans aan de OSVE is toevertrouwd, ten uitvoer te leggen,
en verzoekt de landen in kwestie de betrekkingen van goed nabuurschap in Europa concreet te
verbeteren.

Tegen deze algemene achtergrond is de Europese Raad ten zeerste ongerust over de toestand in het
voormalige Joegoslavië en heeft daarover een verklaring aangenomen (zie deel B, blz. 13).

De Europese Raad bevestigt opnieuw het belang dat de Europese Unie bijdraagt aan de politieke
stabiliteit en de welvaart in de regio rond de Oostzee. Hij wacht met belangstelling op het verslag
over de stand van de samenwerking in die regio.

De Europese Raad herinnert eraan dat de Sloveense wetgeving inzake onroerende goederen moet
worden geharmoniseerd met de communautaire voorschriften, zoals in de verklaring van
6 maart 1995 wordt gesteld. Voorts spreekt hij de hoop uit dat de Associatieovereenkomst met
Slovenië zo spoedig mogelijk wordt ondertekend en dat Slovenië daarna deelneemt aan de
gestructureerde dialoog.


