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Conclusies van het Voorzitterschap

(...)

B. KANDIDAAT-LANDEN

De Europese Raad spreekt zijn voldoening uit over de grote vooruitgang die geboekt is wat
betreft het verzoek van Cyprus en Malta tot de Europese Unie toe te treden, en meent dat
een cruciale fase in het voorbereidingsproces als afgerond kan worden beschouwd.

De Europese Raad verzoekt de Raad en de Commissie alles in het werk te stellen om snel
tot een spoedige afsluiting te komen van de onderhandelingen met Malta en Cyprus over
de Vierde Financiële Protocollen, die vooral gericht zijn op ondersteuning van de
inspanningen van Malta en Cyprus om zich in de Europese Unie te integreren.

De Europese Raad constateert derhalve dat de volgende fase van uitbreiding van de Unie
betrekking zal hebben op Cyprus en Malta.

De Europese Raad bevestigt, onder verwijzing naar de desbetreffende besluiten van de Raad
van 4 oktober 1993, 18 april 1994 en 13 juni 1994, dat bij een oplossing van het Cyprische
probleem de soevereiniteit, de onafhankelijkheid, de territoriale integriteit en de eenheid
van het land gerespecteerd moeten worden, in overeenstemming met de desbetreffende
resoluties van de Verenigde Naties en de afspraken op hoog niveau.

De Europese Raad verheugt zich erover dat de Europa-Overeenkomsten met Hongarije en
Polen thans van kracht zijn en dat er reeds vergaderingen van de Associatieraad op
minsterieel niveau met deze landen hebben plaatsgevonden.

De Europese Raad neemt er met voldoening akte van dat Hongarije en Polen op 31 maart
respectievelijk 4 april 1994 hun verzoek om toetreding tot de Europese Unie hebben inge-
diend. In dit verband herinnert hij aan de besluiten van de Raad om beide verzoeken aan
de Commissie voor te leggen, opdat deze haar advies kan uitbrengen.

Ten aanzien van Turkije neemt de Europese Raad nota van de bijeenroeping van de EG-
Turkije-Associatieraad die zich met name zal buigen over de voltooiing van de douane-
unie, zoals bedoeld in de Associatie-overeenkomst van 1964.

D. MIDDEN- EN OOST-EUROPA

In zijn vergadering van Kopenhagen in juni 1993 heeft de Europese Raad besloten dat de
geassocieerde landen, zo zij dat wensen, lid van de Europese Unie zullen kunnen worden,
zodra zij in staat zijn om de desbetreffende verplichtingen na te komen.



De Europa-Overeenkomsten en de in Kopenhagen genomen beslissingen vormen het kader
voor een intensivering van de betrekkingen en het creëren van een context die de
totstandbrenging van die voorwaarden mogelijk zal maken. De uitvoering welke aan die
Overeenkomsten en beslissingen wordt gegeven is één van de voornaamste premissen van
de toetreding : het komt er nu op aan deze maximaal te benutten in het perspectief van de
toetredingsvoorbereidingen. De Europese Raad herinnert aan het belang van de besluiten
die de Raad op 7 maart 1994 heeft genomen over de politieke dialoog ; deze besluiten
moeten volledig en daadwerkelijk met prioriteit ten uitvoer worden gelegd.

De Europese Raad verzoekt de Commissie om zo spoedig mogelijk specifieke voorstellen
te doen met het oog op de verdere uitvoering die aan de Europa-Overeenkomsten en de door
de Europese Raad van Kopenhagen genomen beslissingen dient te worden gegeven. Voorts
nodigt de Europese Raad het Voorzitterschap en de Commissie uit hem tegen zijn volgende
vergadering verslag uit te brengen over de op deze grondslag geboekte vooruitgang, het
sinds de Europese Raad van Kopenhagen tot stand gekomen toenaderingsproces, en de in
het perspectief van de toetredingsvoorbereidingen te volgen strategie.

Deze tenuitvoerlegging zal baat vinden bij de met het stabiliteitspact nagestreefde
ontwikkeling van betrekkingen van goede nabuurschap.

De institutionele voorwaarden voor de goede werking van de Unie moeten worden
gecreëerd tijdens de Intergouvernementele Conferentie in 1996, die derhalve moet
plaatsvinden voordat de toetredingsonderhandelingen beginnen.

De Unie en haar Lid-Staten zullen contacten blijven onderhouden met Slovenië om de beste
voorwaarden te scheppen voor meer samenwerking met dat land. Tegelijkertijd zal de Raad
de behandeling van een ontwerp-mandaat voor een Europa-overeenkomst voortzetten.

De Europese Raad verheugt zich erover dat de onderhandelingen met de Baltische Staten
over de oprichting van vrijhandelszones hun voltooiing naderen en herhaalt dat het doel van
de Unie blijft om Europa-Overeenkomsten met deze landen te sluiten, hetgeen hen zal
helpen zich voor te bereiden op een latere toetreding.

De Europese Raad verwacht dat Rusland, conform eerder gedane toezeggingen, uiterlijk op
31 augustus 1994 de terugtrekking van zijn troepen uit Letland en Estland zal hebben
voltooid.

De Europese Raad hecht belang aan de inspanningen van de Baltische Staten om een
juridisch en regelgevingskader te ontwikkelen overeenkomstig met name de aanbevelingen
van de Hoge Commissaris van de CVSE en van de Raad van Europa. Hij neemt met
bezorgdheid kennis van de aanneming door het Letlandse Parlement van een wet op het
burgerschap die niet met deze aanbevelingen te verenigen is en hij hoopt dat men deze
ontwerp-wet zal heroverwegen.
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