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afsluttes m¡dt i 1997'
*
*oir"t"ncen
lagt i Torino. on

o""""iltl

r;;"t*'

'"rnl"äääi

DetEuropæiskeRådanmodedemedhgnblikhorpåom,aldetifskefofmandskabtilmødot

iDublinudalbcidetengonerelrammcto¡o"o*.Ioiì"".sionaftraktaterne,somisærskal
vedrøre følgende mål:

i
I
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Firen
fomands f a6dts xo¡txtus¡one¡'

-

n'":1t11.'"

tættero på borgem6'
Unionen skal bringcs
med
-med
ved at indrrt deres roryentninser

=

skæftigelsesnivJ";ilt
uî"Ïen
undersøge, n""n"å"t

et hølt be-sirr"s.
til at nå målct om
at

l"tit:,:1"';:liäl;

vea
sikres' vt
ct den sociale beskyttelee
grundlag for et
kan lå twe¡Jisgt et -"t
'bedre
ttt'to de nationale
oa

t"tl i*iñ*

ssmsrbâido

"n ";îäï;;¡nt'ins
politikker;detb"';ä;;;a"'*gå'h"o'l"Jsotakutenkangørcregeringerlrr'; effektiv og bedre koordineret
ind¡ots

=

=

nes sarnt t'b"¡d;;;;;partemes
på unionsplan
med traktaten;
og sammenhængendc
ctfektiv
mcre
v€d at gøre m¡l¡obeskyttelsen
udvikling;
for at sìkre en beredygtig

n,*;*idn*l * fu:n-1"ìîffiii"i:ïrorderndtionare

Ved st skabe
at styrke unionsborgerskabøt, Tlcn 11
fsspoktcre medl
""¿
statsborgersl€b' o g sanrtidig

=

Te;r€î;n""i",ion.r"

¡oentitet og

í)

tradidoner;
grund¡æggende rettiohedcr;
V€d at r€ãpektore deres

=

orsanr=V6datopfylded;"';;h""it'irkertra¿'nu''t''*J*o"o-rerenvæoendigfo¡bebekæmpelse af terroriBmc'

alle
J;;;;insur¡rnenternetlt
dring, dels
politikken u"6¡s¡s¡de
'f
narkotikahandei'
på et
seret kriminalitot og utovlig
med henblik
og rn¿ut"¿i"gtpot¡drten
aspêkter
hensoende;
fæiles r"ttoträde i dcnne

;;ì;J

* J i'u;;ii'itktn

-

os sikkerhedsPothik
unionens rænes udenriss'
tages ¡betraghlng
navnlig indebærer' at følgêndÊ
med
og effektivitct:
aktører i overensstemm¿lse
forskellige
de
mellem
at
og gennernførelsen
= det mest effektive samspil
¡d"i"r*ge"lsen
i
faktaten'
den rolle, der t¡tlæggos dem
Ko'nmissionen' formand'
(Det Eu¡op*tt*" oi+ *ããet'
unionens opv-dÃ-udadtit
skabet,medlemsstatËmeog'hvis¿eturiuef-rt-want'"nnyfunktioniFUsPl;
ts en styrkEt økonomisk
mellem
¿n bedre sammenhæng
""
. reglen om en$emmighed kan gores
optræden udadtll;
sa
betingelscr'
= beslutningsproccduter og
bE'
af de aktioner. der
finansierins
hurtis
os

*$;i'iïo!Hfltttfr":;5;

'

'"r"-"'JiuiË

=

= "#ï:::ii:îff1#llr,,.*.,
sluttes;
=

for at indskrive
og især muligheden
forsrarsdimension
Unionens sikkerheds' og
måIsætninger,dersvafeftilPete¡sberg-opgavôrno.itraktaton;

DK
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"p
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""¡¡t
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uaP lt¡ 't€lul3s
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uesue'r6 Bo 6tl!t4-64^
:¡nyo¡¡ ePãraculll^ì loP ¡o¡
:lep?u
rol lePrglu¡osesPpuã^uB
på'
.

.euurãls 'lE¡reu ¡ãrec$llBq
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lB
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'""'åitgã
'tffi;;;;'utttnplnpn

:larlrspllos IsB!¡od u¡o

t*"ÌJ",ffii1i;t;
selep srourlap

ras¡oPulqrotêBlp$tt¡a4
eu.relelln¡3¡ lB Puru66eq 9d
urelloul puEq Éle¡^æus
ue

þpøtu-OIVN ¡t
r¿ td lllqueq per¡J Psõo

'n¡m

åo uo¡tr¡ e¡sr*dorna

o

eqelspueuoJ

Fo¡mandskabeß

konklus¡onor

'

22. iuni 1996
Fíßnze' d',? 21' og

vr. sP
holdning til
om Kommlssionens
dokumentet
mcd
tiffredshe'd
Det Europaisho Rád Úürvkte
for gonindførclse af
Forencde Kongerige og
i
Det
kvæg
Bs;;;"
planen for udryddelse "f
dokument nu gor dgt muligt
Kommiaeionens
ãt
of""k'A' Ott erkendte'
plancn'
et enhedsm¡rke¿ to'
der¡' Dct fiemgâr ef
fasts¡t
er
dor
plocodurcr'
¿'
at fortsætte opfølgningcn

"t"'

hvilkeforanstaltn¡ngerDotFo'enedeKongerlgetræfferogerfoçligtettilEttfEffqffomover
bllve lodsaget af on
planene gennemførelse vil
udryddøt;
for hurtigt at få sygdommen
gradvislempelseatdenuvEfcnderegüiKionerforeksportenafoksekødeploduktefffBDgt
Det EuroPæiskc
Union og til tredielantla'
Europæiske
Den
8f
re$en
Forencde Kongerige til
mencr' at de
passende aÍgørclser' nár dcn
ffomlaggo
rt
til
Komnrissionen
Råd opfordrede

overholdt'
og t€kni6k udtalølss ^sr
vldenskabel¡g
ef
on
pa g;n¿r"g
og
nødvendige betingelser
på grundlag al folkesundhedrkriærier
nufict
tti""
Disse afgørelscr vil udeluiken¿.

objektivevidenskabcligckriterier,ogfgrstnårKommissionenetterdegældondeploccdufel
cr opfyldt'
vurderer, at disse kritetler

DetEuropæiskeRådUnderstfef¡cdc,atdetgrvif¡tigt.ttd6rydêsentilsÍEkkeligstønctil
virkníngen på
i oksekødsfotbruget og af
nedgangen
al
ramt
de¡ er hå¡dt
de groducenter,

markedspriserne.Kommissionenhafffeml8gtetændringsbudgetpâ660mio.ecuplusen
reservepå2oom¡o,ecu,derkananvendesblEtøtÎ€tiloksekødsmarkodet.DetEufopæiske
til støtte til de
anvendes 850 mio' ecu
skal
der
at
Råd vedtog for s¡t vedKommende'
sf denne kr¡se'
opdrættef€' dor er hårdt ramt
eúropæiske

levering af britisk
i meltemtidon ønsk¿r en
trgdjeland
6t
hvis
at
Formandskabet orkl¿erede'

oksekød,derkun6rberegnettildetpågreldondotrcdielandshicm¡srng¡k6d'vilKomFissionenbehand|eønskEtidenoverordnedoGammenhængefterhøringafdel6levsnt6vid6n.
udvalg'
skabelige og veterinære
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forr"n¿rt"t
VII, UDVIDELSE

1996
i førsts halvår af
om-flbindet¡erne
sig Rådeæ lnnort
af 1ør'
Det Europæiske Råd noterede
og ui¿"'tt"gude botydningen
Østeutopa
og
L"n-gar¡

med de associeredo tan¿"
Slovenien'
som nu også omfatter
tllt¡ædelses-sÍqtegien'

rorelisser
DatEuropæiskeRårdhenvistetilsinEkonklueionerfra.Madrldogundergteged¡bchovetfor,
ooÃ ønsket i Madrid'
ufrl,e]-y'
at Komm¡ss¡onens u¿arursl"räî;;;;;;"t

snaredmur¡st.tt"'t"r'i'¡iå"n-ït.'*'1'1'¡¡1"-11"îliï;i1"iåiiï"Tiffi

Ï:

*'ffi *Ï,,'J'ïil1i:'Ë:lïï:il:"iiliä'Ïi"'1;ä;;'"'ncensa*rutnins
heraf'
"g

,"4.t

I
I

heÃyn til ¡Esu¡¡ç¡ns

I
I

UDAUIIL
VIII. UiltONENS OPTRÆDETI

Ï:*:tiË,::::"lil"Hi;i1i::

erkrærinsol::
med undefiegnett
r"-n*t."a- Det udrrykte tilf¡ed¡hcd
m€d chilc'
u'o"oî"ïã-rammeeamarbeidsaftalen
med
sãmar¡eid¡aftalen

vedtos vedræte
Det Europæiske Råd

1. TYrtlet
Det ser
DetEuropælskeRâdhenvistot¡lafgørelsemeaf6.martslggSogundcrsitregededen
ørbindelseme med Tvrktet'

betydning, del t¡llæsger
frem til, at der enart *"..'
i associeringsrådet'

møde
"¿Jtl"¡"n¡
afholde 8t vellvkket
"**'*it'iä
io'ttãE' a"' gu' ¿"t turigt at

"tiìL'l=

2. MeleûsslÐ
DenEuropæiskeUnionopfoldrodedelande,detendnuikkeha]besluftetatstøttefredspr0.
cesson,

til strake at gøre dette '

med
har holdt endnu et møde
netop
d€n
som
på
lran'
den især
I denne forbindelse tænkte
at denne dialog vil lore
t"ropæieke'Un¡onìott'"nttr'
ót"
som led i den "kriti¡ko otå"ì:'
ierrorisme o9 menneekercttigheder'
til konkrete resu,*.r, oriiär*"n¿"¡rr.o"oredntng,
bl.a. Salman Rushdie'

DetErrropæiskeRådhenvideisærtildetministermøde,darfandtst6diLuxembourgden
med Golfstateme'
udvidede samarbeido
det
med
22. aptilt996. og

"¿t'vätrf'Jsied

DK
I
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Formandskabets

konklusþne¡' Firenze'

den

21' o9

22'l!!!19j

3. M¡ddelbovsoq!Ëdg!
at dst
Det Eu,opæiske Råd underst¡esê'de'

rÉ-ss"::t^i:ff:i,*'iå*îîil1îï1'åi

ii;;ñ'-';il;'Euro.Mrddcþ
iä,iiîlîif ,ïru;":iii'ïilffi ö;iJ'f tt* af

moder på allc niveauer'
opnå enighed om en
havspartncrskautt oe
olgter'mod gradvis at
d¡r
os sikkethcds'
Det tandt, st den vedtågn"iLlî¡"gtprtn'
godt nabãsrab og tillidso""mmi'
for
o'ä""îü*
vei'for' at der
række initiativer inden
uir os"a k'nnu ¡"ne
n"nen
åãîtnìnt '"'utt'æ'
Middelhavsomskabande foran'taltn'nger'
*rn skar bldrage trl at sikre
til sidst udarbeides
,á0",.o- et område med fred og stabílhet'
af
bctydn¡ng for udvikling
MEDA-fo-':'-O:ro:n"nt
s'rt yderste
Det Europæiske Råd understregedc
RâdQt lll at gøre
opfoårede
og
lrl¡i¿.-,n"uslandene
snævr6fs forbindolser fn.d
muligt'
ut u"at"ge forordningen snarcst

"u"i¿lpJä'Jtt'ini""t:.tllÏo

* =r.h;;"*"roin,

I

{}

tor

4. Reoionah stmsrboide i É¡roaa
lnltirt¡v

på ny betydningen af Det cenfialauropÉl'kc
unctorÉrtegcde
Rgd
Det Europæis¡(e
udvidet og opfordrede
nv[g åt
for
initiaüver
{cet}, udtrvl<te tilfrsdshcd
i Dublin om passende
Kommissionon tir at
nlo glædede sig over de forskellige
Éuropæ¡ste.
Det
tornïioiie'
med henblik på
iY¿'"t"uropa' lsær støttede
"tm"'u"ilti¡
init¡ativer, der er i gang medî"îi'-'*
der blev indledt i Royaumont'
det
af
det gennemførelsen
som
initiativ for østersørggionen'
det
med
tilfredshed
også
Det Europæ¡'
Det Europæiske Råd udtrylce
konfe'ence i VisbY'
regeringschef"rn""
og
pi
;"åover
l(ommissionen ro,,r"g¿"
af Unionens strategi
effektiv.gtnnemførelse
uigtigt m"ã en
ske Råd gentog, at det er
for at videreudvikle Unionens

;:;î*;tvct

i**

anæggoä'ioiõ"i*'"0-::: :ù
r"-*""
* " *'k"

"Jil'ä"i*tot'

med behovet
tor østcrsørogion"n, ut'a' î ìoÀ¡notttt
forbindelser med Rusland'

I

I
I
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Fo^"nd"k"b"

er
at forbindelseme med Latiname¡ika
tilfrsdshed'
med
sig
Det Europæiske Råd noterede
gennem
blevet udvidet bstYdeligt' bl'a'

-

Me¡coeur'
fremskridt i torbindelserne med

-

Den
San Josó-proccssen mellem
of
fornyelso
om
Firenze
den høitidelige erklæring fto
eamt Cochabanba-erklæringen
Europæisko Union o g c"enttatamer¡ta

-

forhandlinger med Maxico
den kommEnde indledn¡ng af

Ü -

med Andaspagüandeno
udsigterne for forbindelseme

.EU.trojkaensmødemedCARlFÖRUM-landeneiVestindienlKingstonimail99b.
har
politrske forhod på Cuba ikke
de
grund
af
på
det
at
Dct Europaieke Råd beklagode'
håbe¡' at den
mcllem EU og cuba' Dct
iC'o¡"¿trtttc
gu,"
været'ñulíst
mutlgt'
sig råled€s' at dette bliver
potitiske situat¡on pá cubâ Ji

*

t"-;';i

'i"in"

USA
6. Fortlndelseme mdlem EU oo
Båds formand og Kommisen rapport fra Det Europæiske
forelagt
fik
Råd
1 996
Europæiske
Det
únion og USA den 1 2' iuni
Europæiske
,"n"å'O"n
sionens formand o* .op.ràli
lil gennemfremskridt' der er gjort med hensYn
glæder
D€t
i Washington.
fælleslrandlingsplan'
"ttt-d"
dagsorden og EU's og-usl'"
førersen af den nye t "n"utËJsk.
for det
på ttoi* pìun' samt priorheterne
i
findes
sålcdes som den
næste halvår.

*

ö;ä;

ìã"'oo*

mallem dc to sidcr-af Atlanten
at.sa1ï\taot
resultaterne
og
Trods den positive udvikling
dc ekstraterritoriale
uetæntetighed mGd hensyn til
gentog Det Europæ¡sre nåiJi alvorlige

Dct
virkningeraf,Cubanuu.,.v.-co''ocradc.solidar¡tyil¡bertsdlAct',somUSAhar
vedrør'ndc lran og-Libyen'
behandling
under
er
do
vedtaget, og lignende lovg*î¡nn'
Dcn
at det har ret
understregode i denne torbindelse,

til og agicr at reagerc for st for6va¡e

ÊuropæiokeUnionsinlofessGrihenseendetildennelovgivningogandenfølgelovgivningom
boykot, der har ekstraterritorial vitkning'

DK
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konk4j¡iow21'"nn49!

j1 ' og 22' iuni 1996

7. A8ien
sig
Det Europæiske Råd gtædede

den 1.'2. marts, der

tt'*"iJi

na;*ã

Asien og Europa i Bangkok
mollem dB to
110-:.:"ttm
et historisk vendepunkt I forbindelsem'
af dot polit¡!ke' økonomlforoEge cn konkfet opfølgning
dor blev beslunst i Bangkok'

ovcrdet

fart"

kontinenter. Det perag¿e
ske og handelsmæssigð samarOeiOe'

-unt'ienat
fo¡ at
DetEuropæískcRådunde¡stregede,atdetorv¡gËgtatudv¡kleenlangsigtetEU.politikover
som Kina har giort' lkke blot
indsats'
den
for Kina- Det Europæiske Aea
retsstat' man dct v¡lle
udvikle gtundlaget for sn
at
for
også
i-en
omstrukturere øfonom¡en'
og de srundtosPekl f911¡enneskerettighederne
mere
på
en
gerne se tegn
det Unionens vilia til at
""Lãüt"¿t
forbindelse bekræftedc
læssende frihedsrettighed;;:'i;;t"t
en konst¡uKiv dialog med Kina'

roä-tt

8. Aftika

DetEuropaiskeRåderfort¡stforuroligetovcrde-voldshandlingcr,defstadigprægorDe
unlon ¡tsttede til fulde de frEdsbeEuropæiske
Den
eom
slore søsr! områdc og ¡.J-g"ru;¡.
Enhedsorganlsadon stvel
süæbêtsêf, som De

og Den Aftikanske

'or"näJ-rlio*

regionaleledereogalleandreinvolveledep€fsonef'udfolderogharidenforbindelsc
Det Europæiskc Räd opfordrede

ói sto" Soers område'
udnævnt en ,taig
i hans forsøg på at
'at"ndín;io'
tidligere p.ræs¡dent Nyerere
med
.t
aaåaræ¡de
tit
alle parter i Bu¡undi
besEæbelsef
af all6, oot hilste disse internEtionale
res
r.""Ët
*""
fred,
finde en ve¡ til
konference
""der indkaldes til en internationel
in¿
dog
v€lkomne. idat det

t"ä"

'ä

t*' *

underFN,sogoAU,sauspicierforatforetageensamletbehandlingafdegrundleeggendo
a" +o'pri*tr"er' der er indgÊret' overholdes'
årsager til kisen on ""r;;;;' "t
i Zaire'
proces for overgang til demokrati
igangværende
den
Det Europæiske Råa oøtær
med d¡ rammer
valg i overensstemmelso
trh"H";;;;;gîeior'ut¡srt
skal
der
Den
hvo¡efter
har ansvaret fot overgangen'

ai de institr¡tion:''.'ot
og den tidsplan, ¿t' "' op"t¡tt*
af disse
ZEire med forberedelsen og tilrettelæggelsen
u¡*e
uì
re¿ãìir
er
union
Europæiske
valg-

DetEutopæiskeRåderkendtebetydningenafdetinitiativ.dererunderbehandlingiRådet
og demokstiet
topmøde, der skal styrke fredcn
om muligheden to,'

iAfr¡kâ.

sN 300/96
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9. Silkkerhcd

iEU'

stigcnde betydnins af sikkerhedsasPokter
Det Europæiske Båd tremhævsde den
vægt' der
på den tilsvarende stadigt stlgende
FU'P.
initiafiver inden ror
den lmpulr' rom EU'wEu"å;;;;rtrEo"ttei
og
bifaldt
lægses på slkkerhed t
glæ'dedc eig over
u31 videreudvikles' Dct
forbindelserne netop har fåctlüt""i*""0""c1
den europæiske
I junl om udviklingen at
oet Nordsüan;;;:J traf i B¡rlln

ott'oiiî;;;;ftn;*t

de afgørelser,

sikkerhcds- og iorsvarsdlmcnslon'

10.

wro

DetEuropæiskeRådoplordredeRådettilsåhurtigt6ommul¡gûatfasdæggEKommissio.
uafklarede
i singaporc hvad angår ¡åvel
ui;nisterkonfer"nccn
nens forhandlingsmaølt
tilftedgst¡llende og rfbalanceret
¡ttn opnås
Jt'
ti*"]
tt"*,
nys
som
-et
spsrgsmål
't DEt opfordred6 Rädet dt at forel6ggc en rapport
ir-Uc5r*ib.
Europæiskc
Det
tor
r66ultat
mødet i Dublin'
om udviklingen

¡

prafereneæaftalor på
f¡an¿elepotlt¡kken og i Fællesskabets

DK
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DetEuropæiske$9::l:ffi ::'S',åÍ,"*:1X",'$#:¡iTl:{"ti:,,:":lîl.f
måneder af imPlemet

f

gçff $59;5tç1¡19

seks

i::îtH:J'[.î'""åï#:i,å::{i#,:ruryffi
ö:,-ñ;;;i;;;""dy1d.':,-Ilï:",åï:f
f;;:¡r.ui;;i'i3'i;;;;ùii"nn'
betydcllgE bidrag tll freasPr

DetEuropæisk"T*,,Yg*i,Jil1|'1'r:ü:ifilåil,::åJiffi""":'gi,:å:lii[:

j*:.ti"-#J."'î,ß'l
äinilil"uÍ:llï::5ü'ilöäî*ræ,,r,ry*r*J;"î"
ti^g-1"-Ï;';äîenåig"
afgørelse
af den
for"nstaltninger til
14. reptemþer med forbenoid
åtiË;ru;,.,çli*tl,_ j*;T"J:ii,j:iüTï::fl ,ffi

fliîfi :"?yl,?,Íii,ËL_g

opfvldels€ af dercs totÞtlgt,

Èeüngels::?lillt":t"teänolag
uot -nsigt t.r, tor at srxrc
iiì rredsRrece-s*1"':::il.'n:i.Ïigåi:;n"
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ãäi¿lie"tt 'lusoslav-ien' os d6t
at forplietelseme på
med Den Intemarionale riiiär,itríãåã"r*or.,.?ruåiää
*ttu"a 9q".'1flå;;'*ái9'
vil sammen med det tt"liää.îrl
ãm, at-itotge. f redsattalen må
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R¡d
vedrørende det
dette område o.r"rtroroes. ïJi'îuropri.t".
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impiementering-'âdtt' ¡t=|.Ju''ui-lïl'ü

[ttlä"

virksomhad.

for
som en algørende forudsæming os
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beûsgter
Den Êuropæiske union
i'Bosnicn
tiruig*"^d"" ïi no'ti" t¡lstlnde
îtto"¡t
fremme
og
tit ¿en internationale
lorsoning
"iî" ün¡on yder alicre¿" "iL".vålüàiii¿rãs
og.oohiætnnins
Hercegovina. D"n ruropäiJi"
støtteden oko;;ì'"-ö;"tpbvînin9 må de tuldt ud
f"*at
oiî'"iì
þisland,
finansie'e
bliv;i;ä;h. tiì sàñgæta
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kriterierne
af lander. lngen of er^ä;;.,iì';;forbindelse
t"'ottg,"il"ii'tt'"-"-*;;
at de lande' folk er
ft*ff-'"ËüÉ;;;ä"'ãetiom-et-ar
overhorde dere.
og uou¡Lrinåt-piJ;iÃ-t"tn.,
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er af
fred i Meltemø¡tomrûdet
at
overbeviening'
sterke
den eneste vel
Det er Det Europæisko Råds
unlon' FiedsProcô6aan cr

.

dï;Ï;il"nkc
iï'Ï-;;fi'-¡t"'

Europælske-union
fundamental betvdning
og n"¡à-;uít*"' Den
rsluei-paläitintn"'n"
f'"¿
to'
er d-ot Den
og
til sikkcrhed
ugt*t-ìãiîedrpon'oromc
slkre' rnerkandtg
er stadig tast uesrr¡net
nauoer ran'Ëvc lnãËn tot
"tl Ëtlr
mar'
overholdc!'
un¡onE
Europæiske
rugi't¡me-t"ttlghcder rkal
îïî''p¡ä"tnän*tnet
og garanterede n'tnt"t'

"i-¿*

2.
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Den Éuropæiske union titskynde,

t

"crpro"""sen,

tt

flr....p.rl"j-t-p^t:i1î$:'"ïï,:"'iît;,t"":"rit;
s$Tl:l';;
¿e

ovcútolde os fuldt ud

;=r,ä;:¡'J¡unãt"g at

i.;$iftå'.*J#i1|#$trdü,iffifi*;#iiåffi
ü. oîn"ïnu og det intãinationale

samtund' og' ikk

;;.îä;;"iiËiøselnstitr¡tionersfasüasiterettighedet'

q¡

¿6 væsend':ff"":tÏ'fi;r,,::l Ëi':iy'å:i:
Den Europæ-iskc.union mindcr
3.
"li',1il"1!,*"n¿::";ryïååïi;Ë:-iliiói'l'nñ;";-;nba'temmd'êÊr.tror
'ljîîi'a.tt" ¡n¿":¡rr"r, äåî"¿ til gengæld.for fred ' er
patæsdnenêsrn.
afgorende to,

4,

-"a
gtnn"'näårätï *

omfaãcnde og varig frotl'

'ittirdlg'

af
on hurtig g'snoptagelso
Etøtte
Den Europæiske tlnion vil på <lette Srunorgp-^logqt
it tortran¿ìinseme mallem
-d.en slil"îäg
slústalus-forhano¡¡^etrnä''*;bhiindledt
Èi"a og Libanon'der fuldt
mäíí.-,ì
x
ldaanaring"r
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un¡on
Europæiske
"åbenhvilen
om sikkerhed'
som parterne har indgået'
Union finder de torpligtolser'

't"ü'ìîä'ïä¿t

5.

Den Europæiske

Den rordemmer alle
vigtige.Den".,'"..'drìiäã.ñi.ipá¿"t=".u,uJ¡åäiîã01..e"!-'ti¡eneiskEselvr"t"r.pToåiãàm'åd;'
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delvis
'd.DenEuroPæiekeUnionerklarover,atdenyligegranselukningerharalvorlrgefølgerfor
den paræstinens¡"rce"øioiäài.'óån
"i¿"ii"ì "vi*
iol s¡rrertred' men opfor'

*.,

r.:'lilt:'n
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Formand*abets !<onütusione¡

'

Firenze' ddn 21 ' og 22'

iuni 1996

RUSLAND
RÅDS ERKLÆRING OM
OET EUROPÆISKE

3å',å"":',ff Ï"::H-í"-i"Júå'ïil{ïËilL".l-*t,tldi::i:'}:låiå{'
bskvmrins' o9.d:1::t:i'to-fans,

ì:i'ä;;;;;;;er

;;;l.r*

vækkcr.ecnerel
når disse uurordrinscr
va¡dier.-.råi#:[ï,"å'Sä,i3;Jffi;oìi'r'.""
.t.t',¡te runde ar
ã" ¡amme

:l*:.:'-,:ru,FT'f,

iil"lf

Ir*r*:3ti,îi:rif
ilil;ïJ,.

:fi

;"dl;ïi;'át.r1"19-"-.0äã"t1.ã"m'r'rt¡et'En'verrvkket

Ë{niictrtËþi$:+trrit}:iri*:,ffi irt#Ii

fortsatte udvikling at rc
!rundlãg for den

ske Union og Ruslend'
det tillægger.den'Í9llttt"
oet Europæiskc Råd gentEgor, at

udvikling af tætte forbindelser

osetreertp",tn.,.r,¡-måï";';;ï;ö¿L'"-Tr:tÏi;-H'::iru::Am.t".n
i,ïü; og õio'àé' u snarris ratinkat¡9t I Plgiifftin
läã il'"ri så hurtigt som
at ana
,äî"t ãl*îr.bet

for disse forb¡ndeþet' således

muligt.
Det Europæisko

14 *.,

1ú''ed

tiltredsh¡d t'.

*",ff

i:äîf:lîl3åtj;?'1t1"*iÏ:

tîh:ïJ[:'Jîl'#"mmïå:i'.¡TryFii:T::**rliuirui*-*n*m
pro"es, skonomisk Tmt'1t-t1::,,T[;ä;""äi;ïi-Ji¡n;ô.fi"Lttut

i¡ii-.n-+-.r.t"t¡sle
il;;is,r",brrd:t..,_än,,ijiií,å"n",11.o;".".1ï:r,;,lrr*:[:1":ff:ïriÍff'lrTs¿,os; ro,r,.t
i fuldt samarbeide meo t
olrr EuroPæisk; union og
iooin¿"r"rntî"rrtil
frugtbârt samarbeide "n 'ï'lti"* "ï ele'nent' meá üãi'tiii pa overgangen til'markeds'
TAÇls'programt"ïåìtï"1øg-'
hiælp tl 9enn6mRustander'en
äãrîriäùä.lhusland, ligeeom'dut
økonomi os tit ftemme
"t
førElsen a{ handlingsPlanen'

nyttg

i
DetEuropæiekeRådanserRuslandsmedlemsk¿baf_Europarådctforatværgendnuetskridt
ot-il;'''ö;ü-;enneskerettighederne
demokratiske
de
i retning af en konsoridering af

Busland.

tuldt ud i
Busland bliver inddragct
at
qtn
?1r¡k:I'- "t
Den Europæiske Union underíreger'
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udviktinsen at en v¡Otsp.ænîî.äãi"ï"p*f.f. 'iff"rf¡eässtlt¡-äui
prads, os den rster.at J-iäåJî,
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ßuerands
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og Paris'
at Daytonrt"'un¿"'ËtüäfrJitl""n
anliggender'
eurooæiske og internatona-le
äãJtft;þ;*-"s Ruslands bidrag til lFoR'

llï.,ç TlI*í.:':ì:#iïîî ffttJ:::fr1'Ji*t#:l
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