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II—  RELAÇÕES EXTERNAS

1—  Os participantes no Conselho Europeu encontraram-se com os Chefes de Estado e de Governo
e com os Ministros dos Negócios Estrangeiros dos países associados da Europa Central e Oriental,
incluindo os países bálticos, bem como com os de Chipre e Malta. Procederam a uma ampla troca de
pontos de vista sobre diversos temas da actualidade e fizeram um primeiro balanço positivo do
diálogo estruturado e dos progressos realizados na aplicação da estratégia de preparação para a
adesão. Neste contexto, deverá ser assegurada a criação de um fórum adequado para fomentar o
intercâmbio de experiências.

O Conselho Europeu reafirma que as negociações de adesão de Malta e Chipre à União terão início,
com base em propostas da Comissão, seis meses após a conclusão da Conferência Intergovernamental
de 1996 e tendo em conta os resultados desta. O Conselho Europeu recorda a importância que atribui
à preparação da adesão dos países associados à União e aprova as conclusões do Conselho relativas
ao Livro Branco sobre a integração desses países no Mercado Interno, bem como o relatório do
Conselho sobre a aplicação da estratégia de preparação para a adesão (cf. parte B, página 3). Convida
a Comissão a apresentar-lhe, na sua próxima sessão, um relatório sobre os progressos alcançados na
aplicação do Livro Branco e sobre os estudos e análises solicitados em Essen. O êxito da Conferência
sobre a Estabilidade na Europa (realizada em Paris, a 20 e 21 de Março de 1995) facilitará a
aproximação dos países da Europa Central e Oriental da União Europeia. O Conselho Europeu exorta
os países interessados, bem como todas as partes, a concretizar os acordos e convénios incluídos no
Pacto de Estabilidade, hoje confiado à OSCE, e convida os países implicados a melhorar
concretamente as relações de boa vizinhança na Europa.

Neste contexto geral, o Conselho Europeu, particularmente preocupado com a situação na
ex-Jugoslávia, adoptou a declaração constante da parte B (página 13).O Conselho Europeu reitera
o interesse da União Europeia em contribuir para a estabilidade política e a prosperidade na região
do Báltico, e aguarda com interesse o relatório sobre a situação da cooperação nesta região.

O Conselho Europeu recorda a necessidade de harmonizar a legislação eslovena no domínio
imobiliário com as regras comunitárias, conforme previsto na declaração de 6 de Março de 1995. Por
outro lado, manifesta a esperança de que o acordo de associação com a Eslovénia seja assinado no
mais curto prazo e de que este país participe no diálogo estruturado a partir dessa assinatura.

                                               
1 V. Doc. SN 211/95.


