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ANEXO I

DECLARAÇÃO RELATIVA A PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO
DE MISSEIS BALISTICOS

A UE atribui a máxima importância ao reforço de normas internacionais e instrumentos políticos
destinados a prevenir a proliferação de armas de destruição maciça e seus meios de lançamento.
Estamos empenhados em contribuir para que este objectivo venha a ser atingido. Salientamos a
necessidade de continuar a aplicar rigorosamente os controlos das nossas exportações nacionais e de
reforçar os regimes multilaterais de não proliferação e de controlo das exportações.

Quanto ao desafio específico colocado pela proliferação de mísseis balísticos, consideramos que
este compromisso deve ser complementado por uma abordagem global e multilateral, de acordo
com as conclusões do Conselho "Assuntos Gerais", de 14 de Maio de 2001.

Entendemos que a União Europeia, que está empenhada no reforço dos instrumentos multilaterais
de desarmamento e não proliferação, deve desempenhar um papel de liderança no âmbito destes
esforços.

Convidamos o Conselho a aprovar sem demora uma posição comum sobre a luta contra a
proliferação de mísseis balísticos baseada na universalização do código de conduta internacional
proposto por membros do MTCR. Esta iniciativa poderá conduzir oportunamente à convocação de
uma conferência internacional.

Esta iniciativa será prosseguida num ambiente de plena transparência com os parceiros-chave da
União Europeia.
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ANEXO II

DECLARAÇÃO SOBRE A ANTIGA REPUBLICA JUGOSLAVA DA MACEDONIA

O nosso debate centrou-se na actual situação na Antiga República Jugoslava da Macedónia.

O Alto Representante para a PESC apresentou-nos um relato da sua última visita a Skopje na
companhia do Secretário-Geral da NATO. Aprovamos vivamente a acção decisiva do
AR Javier Solana na crise actual e congratulamo-nos com a cooperação com a NATO e com os
EUA.

Reiteramos o nosso decidido empenho na inviolabilidade das fronteiras regionais
internacionalmente reconhecidas e na soberania e integridade territorial da ARJM enquanto Estado
multi-étnico.

Reafirmamos a necessidade de uma solução política, o que implica:

– a abertura de um verdadeiro diálogo que abranja todas as questões em agenda, incluindo as
questões constitucionais; congratulamo-nos com a disponibilidade do Presidente Trajkovski e
do Governo de unidade nacional para agir em consequência. Instamo-los a realizar de
imediato progressos concretos e aguardamos com expectativa o relatório do Primeiro Ministro
Georgievski ao Conselho "Assuntos Gerais" de 25 de Junho;

– o estabelecimento de uma paz duradoura; é imperativo que se mantenha o cessar-fogo.
Condenamos vigorosamente qualquer recurso à violência. O plano de desarmamento do
Presidente Trajkovski aprovado pelo Governo constitui uma boa base de progresso nessa
direcção. Apelamos a todas as forças democráticas da ARJM, dos países vizinhos e da
comunidade internacional para que se unam contra o extremismo.

Serão necessários passos imediatos para consolidar o cessar-fogo.

Declaramos que a União Europeia está pronta a aprofundar os progressos feitos nas actuais
conversações e a empenhar-se mais profundamente por forma a favorecer o diálogo político na
ARJM.

Neste contexto, decidimos nomear, por um período limitado de tempo, um Representante da UE,
residente em Skopje, que actuará sob a autoridade do AR. A UE continuará a actuar em estreita
cooperação com a NATO e com os principais parceiros e organizações envolvidos. Convidamos o
Conselho a adoptar as medidas apropriadas.

Anunciamos que um acordo, no âmbito do diálogo político, sobre reformas substanciais criará as
condições que permitirão à UE prestar maior assistência à ARJM.

Reiteramos a determinação da UE em exercer as suas responsabilidades. Juntamente com os nossos
principais parceiros, iremos promover a estabilidade, o desenvolvimento democrático e a
prosperidade da região, em especial através do Processo de Estabilização e Associação e do Pacto
de Estabilidade.

____________________
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ANEXO III

DOCUMENTOS APRESENTADOS AO CONSELHO EUROPEU DE GÖTEBORG

•  Relatório da Presidência sobre o debate sobre o futuro da União Europeia
(9520/01 + COR 1)

•  Preparar o Conselho para o alargamento
(9518/01 + ADD 1 REV 1)

•  Comunicação da Comissão: Desenvolvimento sustentável na Europa para um mundo melhor:
Estratégia da União Europeia em favor do desenvolvimento sustentável

(9175/01)

•  Relatório do Conselho (Assuntos Gerais) sobre a integração da dimensão ambiental nas
políticas externas no âmbito do mandato do Conselho (Assuntos Gerais)

(7791/01 + COR1)

•  Relatório do Conselho (Mercado Interno, Consumidores, Turismo): Estratégia para a
integração da protecção do ambiente e do desenvolvimento sustentável na política relativa ao
mercado interno
(8970/01)

•  Conclusões do Conselho (Agricultura) sobre a integração da dimensão ambiental e do
desenvolvimento sustentável na Política Agrícola Comum

(8486/01)

•  Conclusões do Conselho (Pescas) relativas à integração da dimensão ambiental e do
desenvolvimento sustentável na Política Comum de Pescas

(7885/01 + COR 1(sw))

•  Resolução do Conselho (Transportes) sobre o seguimento dos Conselhos Europeus de Cardiff
e Helsínquia no que diz respeito à integração das questões do ambiente e do desenvolvimento
sustentável na política de transportes

(7329/01)

•  Conclusões do Conselho (Energia/Indústria) sobre a estratégia para a integração do
desenvolvimento sustentável na política empresarial da União Europeia

(8328/01)

•  Resolução do Conselho (Energia/Indústria) sobre a estratégia de integração dos aspectos
relacionados com o ambiente e o desenvolvimento sustentável na política energética

(8490/01)
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•  Conclusões do Conselho (Desenvolvimento) sobre uma estratégia para a integração das
preocupações ambientais na cooperação económica e na cooperação para o desenvolvimento da
CE, com vista à promoção do desenvolvimento sustentável
(8971/01)

•  Recomendação do Conselho de 15 de Junho de 2001 sobre as orientações gerais das políticas
económicas dos Estados-Membros e da Comunidade
(9326/01)

•  Relatório da Presidência sobre todos os aspectos do pacote fiscal (preparado em estreita
colaboração com os serviços da Comissão)
(9548/01)

•  Relatório do Comité da Protecção Social sobre a sustentabilidade das pensões
(8792/01 + ADD 1)

•  Relatório da Presidência sobre a Política Europeia de Segurança e Defesa
(9526/1/01 REV 1 + REV 2 (de))

•  Programa da União Europeia para a Prevenção de Conflitos Violentos
(9537/1/01 REV 1 + COR 1 (fi))

•  Conclusões do Conselho (Assuntos Gerais) sobre a cooperação UE-ONU em matéria de
prevenção de conflitos e de gestão de crises
(9528/2/01 REV 2)

•  Relatório do Alto Representante/Comissão sobre um reforço do papel de promoção do
reatamento do processo de paz no Médio Oriente

•  Relatório exaustivo da Presidência/Comissão sobre as políticas da Dimensão Setentrional
(9804/01)

•  Relatório do Conselho (Assuntos Gerais) sobre a aplicação da estratégia comum para a região
mediterrânica
(9124/01)

•  Relatório do Conselho (Assuntos Gerais) relativo à implementação da Estratégia Comum da
União Europeia para a Rússia
(9805/01)

•  Relatório do Conselho (Assuntos Gerais) sobre a revisão do Processo de Estabilização e
Associação
(9765/01)

•  Relatório da Presidência sobre as regiões ultraperiféricas: Ponto da situação
(9815/01)
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