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B. PAÍSES CANDIDATOS

O Conselho Europeu congratula-se com os significativos progressos registados no que diz respeito
à candidatura de Chipre e de Malta à adesão à União Europeia e entende que pode considerar-se
concluída uma fase essencial do processo preparatório.

O Conselho Europeu solicita ao Conselho e à Comissão que envidem todos os esforços para garantir
que se concluam rapidamente as negociações com Malta e Chipre tendentes à celebração dos Quartos
Protocolos Financeiros, destinados especialmente a apoiar os esforços desenvolvidos por Malta e
Chipre com vista à integração na União Europeia.

O Conselho Europeu regista que, nestas condições, a próxima fase de alargamento da União dirá
respeito a Chipre e a Malta.

 Evocando as decisões pertinentes do Conselho de 4 de Outubro de 1993, 18 de Abril de 1993 e
13 de Junho de 1994, o Conselho Europeu reafirma que qualquer solução do problema cipriota terá
de respeitar a soberania, a independência, a integridade territorial e a unidade do país, nos termos das
resoluções das Nações Unidas e dos  acordos de alto nível.

O Conselho Europeu congratula-se com o facto de estarem já em vigor os Acordos Europeus com
a Hungria e a Polónia e de terem sido já efectuadas as primeiras reuniões com esses países dos
Conselhos de Associação a nível ministerial.

O Conselho Europeu regista com satisfação que, em 31 de Março e 4 de Abril, a Hungria e a Polónia
apresentaram as respectivas candidaturas a membros da União Europeia e recorda a este propósito
que o Conselho decidiu remeter estes dois pedidos à Comissão, por forma a que esta emita os seus
pareceres sobre estas candidaturas.

No que se refere à Turquia, o Conselho Europeu assinala a convocação do Conselho de Associação
CE-Turquia que abordará especificamente a realização da União Aduaneira, prevista no Acordo de
Associação de 1964.
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D. EUROPA CENTRAL E ORIENTAL

Na reunião de Copenhaga de Junho de 1993, o Conselho Europeu decidiu que os países associados
da Europa Central e Oriental que o desejem possam tornar-se membros da União Europeia logo que
estejam aptos a preencher as obrigações decorrentes dessa adesão.

Os Acordos Europeus e as decisões tomadas em Copenhaga constituem o quadro para aprofundar
as relações e criar o contexto que irá permitir satisfazer essas condições. A posterior implementação
desses acordos e decisões constitui uma das condições essenciais da adesão: a partir de agora, há que
aproveitar todo o seu potencial, na perspectiva da preparação da adesão. O Conselho Europeu
recorda a importância das decisões tomadas pelo Conselho em 7 de Março sobre o Diálogo Político,
que devem ser aplicadas integral, eficaz e prioritariamente.

O Conselho Europeu convida a Comissão a, logo que possível, apresentar propostas concretas para
posterior implementação dos Acordos Europeus e das decisões tomadas pelo Conselho Europeu em
Copenhaga; solicita ainda à Presidência e à Comissão que lhe apresentem um relatório antes da sua
próxima reunião sobre os progressos realizados nesta base, sobre o processo de aproximação desde
o Conselho Europeu de Copenhaga e sobre a estratégia a seguir na perspectiva da preparação da
adesão.

Essa adesão será favorecida pelo desenvolvimento de relações de boa vizinhança, sobre que irá incidir
o Pacto de Estabilidade.

As condições institucionais que permitirão preservar o correcto funcionamento da União deverão ser
criadas durante a Conferência Intergovernamental de 1996, que, por esse motivo, deverá realizar-se
antes do início das negociações de adesão.

A União e os seus Estados-Membros prosseguirão os contactos com a Eslovénia com o objectivo de
criar as melhores condições para reforçar a cooperação com este país. Entretanto, o Conselho
continuará a analisar um projecto de mandato para um Acordo Europeu.

O Conselho Europeu congratula-se com o facto de as negociações com os Estados bálticos para o
estabelecimento de zonas de comércio livre estarem em vias de ser ultimadas e reitera que continua
a ser objectivo da União a conclusão com aqueles países de Acordos Europeus, que irão ajudá-los
a preparar-se para a posterior adesão à União.
O Conselho Europeu espera que a Rússia, em conformidade com compromissos anteriormente
assumidos, termine a retirada das suas tropas da Letónia e da Estónia até 31 de Agosto de 1994.

O Conselho Europeu considera importantes os esforços dos Estados bálticos no sentido do
desenvolvimento de enquadramentos legislativos e regulamentares, que estejam em conformidade
nomeadamente com as recomendações do Alto Comissário da CSCE e do Conselho da Europa. O
Conselho Europeu regista com preocupação a adopção pelo Parlamento letão de uma lei da
nacionalidade incompatível com essas recomendações e espera que esse projecto de lei seja
reconsiderado.
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