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1. O Conselho Europeu reuniu-se em Copenhaga em 12 e 13 de Dezembro de 2002. A sessão foi
precedida de uma exposição do Presidente do Parlamento Europeu, Pat Cox, seguida de uma
troca de opiniões sobre os principais pontos da ordem do dia.

2. O Conselho Europeu ouviu o relatório do Presidente Valéry Giscard d'Estaing sobre o
andamento dos trabalhos da Convenção. À luz desse relatório, o Conselho Europeu procedeu
a uma troca de opiniões sobre a evolução dos debates. A Convenção apresentará os resultados
dos seus trabalhos a tempo do Conselho Europeu de Junho de 2003.

I. ALARGAMENTO

3. Em 1993, o Conselho Europeu lançou um ambicioso processo em Copenhaga a fim de
ultrapassar conflitos e divisões que a Europa herdou do passado. O dia de hoje constitui um
marco histórico sem precedentes, completando este processo com a conclusão das
negociações de adesão com Chipre, a República Checa, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a
Lituânia, Malta, a Polónia, a República Eslovaca e a Eslovénia. A União está agora desejosa
de acolher estes Estados como membros a partir de 1 de Maio de 2004. Este resultado é
testemunho da determinação comum dos povos da Europa de se juntarem numa União que se
tornou a força motriz da paz, da democracia, da estabilidade e da prosperidade no nosso
continente. Como membros de pleno direito de uma União baseada na solidariedade, estes
Estados têm um papel importante a desempenhar na configuração do desenvolvimento do
projecto europeu.

4. A União subscreve o resultado dessas negociações, que consta do documento 21000/02. As
implicações financeiras do alargamento constam do Anexo I. Este resultado, global e
equilibrado, constitui uma base sólida para a integração harmoniosa de dez novos Estados-
-Membros, ao mesmo tempo que salvaguarda o funcionamento eficaz da União alargada. O
acordo alcançado dotará os Estados aderentes das medidas transitórias necessárias para
conseguirem enfrentar com êxito todas as obrigações inerentes à adesão. O resultado
alcançado nas negociações de adesão garante a continuação do funcionamento do mercado
interno e das várias políticas da UE, sem pôr em causa futuras reformas.

5. O acompanhamento, até à data da adesão, dos compromissos assumidos proporcionará uma
melhor orientação aos Estados aderentes nos seus esforços para assumirem as
responsabilidades inerentes à integração na UE, dando ao mesmo tempo as devidas garantias
aos actuais Estados-Membros. A Comissão fará as propostas necessárias com base nos
relatórios de acompanhamento. As cláusulas de salvaguarda prevêem medidas destinadas a
fazer face aos acontecimentos imprevistos que possam surgir nos primeiros três anos a contar
da data da adesão. O Conselho Europeu saúda ainda o compromisso de prossecução da
vigilância dos progressos no que respeita às políticas económicas, orçamentais e estruturais
dos Estados candidatos no âmbito dos actuais processos de coordenação das políticas
económicas.
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6. Todos os esforços devem agora concentrar-se na consecução da elaboração do Tratado de
Adesão, por forma a que possa ser apresentado à Comissão, para obtenção do seu parecer e,
seguidamente, ao Parlamento Europeu, para se obter o seu parecer favorável, e por último ao
Conselho, tendo em vista a assinatura do Tratado em Atenas, em 16 de Abril de 2003.

7. Ao concluir com êxito as negociações de adesão, a União honrou o seu compromisso no
sentido de os dez Estados aderentes poderem participar, na qualidade de membros, nas
eleições de 2004 para o Parlamento Europeu. O Tratado de Adesão estipulará que os
Comissários dos novos Estados-Membros integrarão a actual Comissão a partir da data da
adesão, 1 de Maio de 2004. Após a nomeação de um novo Presidente da Comissão pelo
Conselho Europeu, o novo Parlamento Europeu aprovará a nova Comissão, que entrará em
funções a 1 de Novembro de 2004. Nessa mesma data, entrarão em vigor as disposições
constantes do Tratado de Nice relativas à Comissão e à votação no Conselho. As necessárias
consultas ao Parlamento Europeu sobre essas questões estarão concluídas até ao
final de Janeiro de 2003. Estas disposições garantirão a plena participação dos novos Estados-
-Membros no quadro institucional da União.

8. Por último, os novos Estados-Membros participarão plenamente na próxima Conferência
Intergovernamental. Sem reforma, a União não tirará pleno proveito dos benefícios do
alargamento. O novo Tratado será assinado após a adesão. Este calendário não condicionará o
da conclusão da CIG.

9. O actual alargamento constitui a base de uma União com fortes perspectivas de crescimento
sustentável e com um importante papel a desempenhar na consolidação da estabilidade, da
paz e da democracia na Europa e para além dela. De acordo com os procedimentos internos de
ratificação, convidam-se os Estados actuais e os aderentes a ratificarem atempadamente o
Tratado para que entre em vigor a 1 de Maio de 2004.

Chipre

10. De acordo com o ponto 3 supra, tendo sido concluídas as negociações de adesão com Chipre,
este país será admitido na União Europeia como novo Estado-Membro. O Conselho Europeu
confirma, não obstante, a sua vincada preferência pela adesão de uma Chipre unida à União
Europeia. Saúda, neste contexto, o compromisso assumido pelos cipriotas gregos e pelos
cipriotas turcos no sentido de prosseguirem as negociações com o objectivo de encontrarem
uma solução global para o problema de Chipre até 28 de Fevereiro de 2003, com base nas
propostas do SGNU. O Conselho Europeu está convicto de que estas propostas proporcionam
uma oportunidade única de chegar a uma solução nas próximas semanas e insta os dirigentes
das comunidades cipriotas grega e turca a aproveitarem esta oportunidade.

11. A União recorda a sua disponibilidade para integrar os termos de uma solução no Tratado de
Adesão em sintonia com os princípios em que assenta a UE. No caso de uma solução, o
Conselho, deliberando por unanimidade com base em propostas da Comissão, decidirá sobre
as adaptações dos termos relativos à adesão de Chipre à UE no que diz respeito à comunidade
cipriota turca.
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12. O Conselho Europeu decidiu que, na falta de uma solução, a aplicação do acervo à parte
setentrional da ilha será suspensa, até o Conselho decidir em contrário por unanimidade, com
base numa proposta da Comissão. Entretanto, o Conselho convida a Comissão a, em consulta
com o Governo de Chipre, estudar formas de promover o desenvolvimento económico da
parte setentrional da ilha e aproximá-la da União.

Bulgária e Roménia

13. O êxito das negociações de adesão com dez candidatos imprime novo dinamismo à adesão da
Bulgária e da Roménia, no âmbito do mesmo processo inclusivo e irreversível de
alargamento. A União saúda os importantes progressos efectuados por estes países, que se
reflectem devidamente no avanço das suas negociações de adesão.

14. A União espera consolidar os resultados até agora obtidos. Na sequência das conclusões do
Conselho Europeu de Bruxelas e em função dos novos progressos que venham a concretizar-
-se em matéria de observância dos critérios de adesão, o objectivo é acolher a Bulgária e a
Roménia como membros da União Europeia em 2007. A União confirma que as negociações
de adesão com estes países irão prosseguir com base nos mesmos princípios que, até à data,
têm norteado as negociações de adesão e que cada país candidato será julgado em função dos
seus próprios méritos.

15. Os roteiros apresentados pela Comissão indicam à Bulgária e à Roménia objectivos
claramente definidos e dão a cada país a possibilidade de fixar o ritmo do seu processo de
adesão. É fundamental que a Bulgária e a Roménia aproveitem esta oportunidade acelerando
os seus preparativos, em que se incluem o cumprimento e a aplicação dos compromissos
assumidos nas negociações de adesão. Neste contexto, a União salienta a importância da
reforma dos aparelhos judiciário e administrativo, que contribuirá para fazer avançar a
preparação global da Bulgária e da Roménia para a adesão. Ficará assim garantido o êxito do
processo com base nos resultados já alcançados. As futuras Presidências e a Comissão
assegurarão que se mantenha o ritmo das negociações de adesão sobre todos os capítulos
restantes, incluindo os capítulos com incidências financeiras, e que esse ritmo corresponda
aos esforços da Bulgária e da Roménia.

16. A União sublinha a sua determinação em auxiliar a Bulgária e a Roménia neste esforço. A
União subscreve a comunicação da Comissão sobre os roteiros para a Bulgária e a Roménia,
inclusive no que diz respeito às propostas no sentido de um aumento significativo da
assistência de pré-adesão. O elevado nível de financiamento a disponibilizar deverá ser
utilizado de forma flexível, centrada nas prioridades identificadas, nomeadamente em áreas
fundamentais como a Justiça e os Assuntos Internos. As Parcerias de Adesão revistas, a
apresentar a estes países no próximo ano, proporcionar-lhes-ão orientações mais completas
para os trabalhos de pré-adesão.

17. Além disso, a Bulgária e a Roménia participarão na próxima Conferência Intergovernamental
com o estatuto de observadores.
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Turquia

18. O Conselho Europeu recorda a sua decisão aprovada em 1999 em Helsínquia, segundo a qual
a Turquia é um Estado candidato cuja adesão à União se deverá realizar com base nos
mesmos critérios que os aplicados aos restantes Estados candidatos. Saúda vivamente a
Turquia pelos importantes passos dados no sentido de satisfazer os critérios de Copenhaga,
nomeadamente através dos recentes pacotes legislativos e das subsequentes medidas de
implementação que abrangem um grande número de prioridades fundamentais especificadas
na Parceria de Adesão. A União reconhece a determinação do novo Governo Turco em
prosseguir o seu caminho de reformas e insta-o, em especial, a dar rapidamente resposta a
todas as lacunas ainda existentes no domínio dos critérios políticos, não só no tocante à
legislação, mas também, muito particularmente, no que se refere à sua implementação. A
União recorda que, de acordo com os critérios políticos decididos em Copenhaga em 1993, a
adesão exige que o país candidato disponha de instituições estáveis que garantam a
democracia, o Estado de direito, os direitos humanos, o respeito pelas minorias e a sua
protecção.

19. A União incentiva a Turquia a prosseguir com determinação o seu processo de reformas. Se,
com base num relatório e numa recomendação da Comissão, o Conselho Europeu de
Dezembro de 2004 decidir que este país satisfaz os critérios políticos de Copenhaga, a União
Europeia encetará sem demora as negociações de adesão com a Turquia.

20. Para ajudar a Turquia a aderir à UE, reforçar-se-á a estratégia de adesão em relação a este
país. Convida-se a Comissão a apresentar uma proposta de Parceria de Adesão revista e a
intensificar o processo de exame legislativo. Paralelamente, deverá ser alargada e aprofundada
a União Aduaneira CE-Turquia. A União aumentará significativamente a assistência
financeira de pré-adesão à Turquia. Esta assistência será financiada, a partir de 2004, a título
da rubrica orçamental "despesas de pré-adesão".

○
○ ○

21. A União Europeia e os Estados aderentes acordaram numa declaração conjunta, intitulada
"Uma Só Europa", sobre o carácter contínuo, inclusivo e irreversível do processo de
alargamento (cf. doc. SN 369/02), que será anexada ao acto final do Tratado de Adesão.

A União alargada e os seus vizinhos

22. O alargamento criará uma nova dinâmica no processo de integração europeia, o que
proporcionará uma oportunidade importante para aprofundar as relações com os países
vizinhos com base em valores políticos e económicos comuns. A União continua decidida a
evitar novas divisões na Europa e a promover a estabilidade e a prosperidade dentro e fora das
novas fronteiras da União.
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23. O Conselho Europeu recorda os critérios definidos no Conselho Europeu de Copenhaga em
Junho de 1993 e reitera a perspectiva europeia dos países dos Balcãs Ocidentais que
participam no Processo de Estabilização e de Associação, conforme decidido pelo Conselho
Europeu da Feira. O Conselho sublinha a sua determinação em apoiar os esforços
desenvolvidos por estes países para se aproximarem da UE. O Conselho Europeu congratula-
-se com a decisão da futura Presidência Grega de organizar uma cimeira em 21 de Junho, em
Salónica, entre os Estados-Membros da UE e os países que participam no Processo de
Estabilização e de Associação.

24. O alargamento reforçará as relações com a Rússia. A União Europeia deseja também
aprofundar as suas relações com a Ucrânia, a Moldávia, a Bielorrússia e os países do Sul do
Mediterrâneo, seguindo uma abordagem de longo prazo assente na promoção de reformas
democráticas e económicas, do desenvolvimento sustentável e do comércio, e está a
empreender novas iniciativas para este fim. O Conselho Europeu congratula-se com a
intenção da Comissão e do Secretário-Geral/Alto Representante de apresentarem propostas
para o efeito.

25. O Conselho Europeu encoraja e apoia o desenvolvimento da cooperação transfronteiras e
regional com e entre países vizinhos, nomeadamente através do melhoramento das infra-
-estruturas de transportes, incluindo os instrumentos adequados, com vista a desenvolver
plenamente as potencialidades das regiões.

II. FUNCIONAMENTO DO CONSELHO NA PERSPECTIVA DO ALARGAMENTO

26. O Conselho Europeu tomou conhecimento de um relatório inicial da Presidência, solicitado
em Sevilha, sobre a Presidência da União.

III. POLÍTICA EUROPEIA DE SEGURANÇA E DEFESA

27. O Conselho Europeu felicitou a Presidência e o Secretário-Geral/Alto Representante, Javier
Solana, pelos seus esforços, que permitiram que se chegasse a um acordo global com a NATO
sobre todas as disposições permanentes pendentes entre a UE e a NATO, em plena
conformidade com os princípios acordados em anteriores Conselhos Europeus e com as
decisões tomadas no Conselho Europeu de Nice.

28. O Conselho Europeu confirmou a disponibilidade da União para assegurar, o mais depressa
possível, em consulta com a NATO, a sucessão da operação militar na ARJM e convidou os
órgãos pertinentes da UE a finalizar os trabalhos relativos à abordagem global da operação,
incluindo a elaboração de opções militares e respectivos planos.
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29. O Conselho Europeu referiu igualmente que a União está disposta a dirigir uma operação
militar na Bósnia na sequência da SFOR e convidou o Secretário-Geral/Alto Representante,
Javier Solana, e a futura Presidência a iniciar consultas para esse fim com as autoridades da
Bósnia-Herzegovina, o Alto Representante Lord Ashdown, a NATO e outros intervenientes
internacionais, e a apresentar um relatório ao Conselho em Fevereiro. O Conselho Europeu
solicitou aos órgãos pertinentes da UE que, na mesma ocasião, apresentem propostas sobre
uma abordagem global, incluindo o quadro jurídico.

30. O Conselho Europeu tomou conhecimento da declaração do Conselho constante do Anexo II.

IV. MÉDIO ORIENTE/IRAQUE

31. O Conselho Europeu aprovou as declarações constantes dos Anexos III e IV.

V. DIVERSOS

Segurança marítima/poluição marinha

32. O Conselho Europeu manifesta a sua consternação e a sua profunda preocupação ante o grave
acidente do petroleiro PRESTIGE ao largo da costa noroeste da Espanha. Os prejuízos
decorrentes para o ambiente marinho e socioeconómico e a ameaça que a situação representa
para o sustento de milhares de pessoas são intoleráveis. A União Europeia manifesta a sua
solidariedade para com os Estados, as regiões e as populações atingidos, bem como o seu
apoio e reconhecimento pelo esforço envidado por esses Estados, pelas instituições e pela
sociedade civil na recuperação das zonas poluídas.

33. O Conselho Europeu recorda as suas Conclusões de Nice, de Dezembro de 2000, sobre as
medidas adoptadas no caso do ERIKA e reconhece os esforços determinados que foram
desenvolvidos na Comunidade Europeia e na Organização Marítima Internacional (OMI)
desde aquele acidente para aumentar a segurança marítima e a prevenção da poluição.
A União está determinada em adoptar todas as medidas necessárias para evitar a repetição de
catástrofes deste tipo e congratula-se com a resposta rápida do Conselho e da Comissão. A
União continuará também a desempenhar um papel preponderante nos esforços internacionais
de prossecução deste objectivo, nomeadamente no âmbito da OMI. As Conclusões do
Conselho (Transportes), de 6 de Dezembro de 2002, e do Conselho (Ambiente),
de 9 de Dezembro de 2002, deverão ser rapidamente implementadas em todas as suas
vertentes.

34. O Conselho Europeu saúda a acção levada a cabo pela Comissão para enfrentar as
consequências económicas, sociais e ambientais do naufrágio do Prestige no âmbito das
actuais perspectivas financeiras, bem como a sua intenção de analisar a necessidade de novas
medidas específicas. Entre essas medidas, serão também analisadas as questões relacionadas
com a responsabilidade e com as respectivas sanções.
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Com base num relatório da Comissão, o Conselho Europeu abordará estas questões na
próxima reunião de Março.

Trânsito alpino

35. Nos termos das Conclusões do Conselho Europeu de Laeken, o Conselho Europeu solicita ao
Conselho que, antes do final do corrente ano, aprove um regulamento sobre a solução
provisória para o trânsito de veículos pesados de mercadorias através da Áustria em 2004-
-2006. A Comissão Europeia apresentará uma proposta para uma nova directiva Euro-Selo
durante o primeiro semestre de 2003.

Acordo de Melk

36. Foi com grande satisfação que o Conselho Europeu registou a celebração do Acordo de Melk
entre a Áustria e a República Checa, esperando agora pela sua implementação total.

Situação específicas da agricultura nos actuais Estados-Membros

37. Portugal solicitou ao Conselho Europeu que tomasse medidas em consonância com as
Conclusões do Conselho Europeu de Berlim, de 24 e 25 de Março de 1999, sobre a
especificidade da agricultura portuguesa.

O Conselho Europeu registou que Portugal considera que subsiste um problema específico
decorrente da forma como a PAC é actualmente aplicada à agricultura portuguesa. Para o
efeito, a Comissão foi convidada a apresentar um relatório de análise da situação e ainda a
estudar a situação noutros pontos da União onde possam existir problemas específicos da
mesma natureza.

Relatórios e comunicações para o Conselho Europeu

38. O Conselho Europeu tomou conhecimento do relatório sobre os relatórios e comunicações
que lhe foram apresentados (doc. 15530/02).
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