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− erkender betydningen af den forestående FN-dialog på højt plan om international 

migration og udvikling og nødvendigheden af, at EU indtager en fælles holdning, der 

integrerer udviklingsaspekterne i relation til migration på en sammenhængende måde 

− opfordrer til at gå videre med drøftelserne om Kommissionens politikplan for lovlig 

migration. 

 

9. Det Europæiske Råd opfordrer til at fremskynde gennemførelsen af de handlingsplaner, der er 

vedtaget som led i EU's terrorbekæmpelsesstrategi, herunder strategien mod radikalisering 

og rekruttering. Der skal også sættes mere skub i arbejdet med beskyttelse af kritisk 

infrastruktur. Det Europæiske Råd afventer i den forbindelse det første program fra 

Kommissionen samt konkrete forslag om detektionsteknologier. Rådet og Kommissionen 

opfordres også til at udvikle foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug af internettet i 

terrorøjemed under overholdelse af de grundlæggende rettigheder og principper. 

 

10. I forbindelse med revisionen af Haag-programmet opfordrer Det Europæiske Råd det 

kommende finske formandskab til i tæt samarbejde med Kommissionen at undersøge 

mulighederne for på grundlag af de eksisterende traktater at forbedre beslutningstagningen og 

foranstaltningerne inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed. 

 

11. Det Europæiske Råd noterer sig fremskridtene med oprettelsen af Den Europæiske Unions 

Agentur for Grundlæggende Rettigheder og opfordrer til, at de nødvendige skridt tages 

snarest muligt, således at agenturet kan begynde sit virke den 1. januar 2007. 

 

12. Det er fortsat en politisk nødvendighed at få forbedret EU's evne til at reagere på 

nødsituationer, kriser og katastrofer både inden for og uden for EU. Når sådanne 

nødsituationer opstår, forventer borgerne med rette en hurtig og effektiv reaktion. Det er 

medlemsstaterne, der har ansvaret for at håndtere nødsituationer på deres område og bistå 

deres borgere i udlandet, men Den Europæiske Union kan som udtryk for aktiv solidaritet 

spille en rolle ved at koordinere en politisk reaktion og bistå med at organisere og koordinere 

disponible aktiver, når den anmodes herom. 
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13. Det Europæiske Råd tilslutter sig formandskabets rapport om styrkelse af EU's katastrofe- og 

kriseberedskabskapacitet (10551/06), som beskriver de mange praktiske skridt og 

beslutninger, der er taget for at forbedre koordineringen og tilrådighedsstillelsen af disponible 

aktiver, levere hurtig bistand, hvor der er behov for den, og yde EU-borgere i tredjelande en 

mere effektiv konsulær beskyttelse. Det Europæiske Råd hilser desuden Michel Barniers 

rapport fra maj 2006 velkommen som et vigtigt bidrag til debatten. 

 

14. På baggrund af det arbejde, der er udført under det østrigske formandskab, bør 

opmærksomheden nu især koncentreres om: 

 

− videreudvikling af EU's hurtige reaktionskapacitet på grundlag af midler, som 

medlemsstaterne stiller til rådighed, herunder civilbeskyttelsesmoduler, der bør 

kortlægges og koordineres, så indsatsen bliver effektiv og gør det muligt at sikre de 

europæiske borgere et højt beskyttelsesniveau 

− hurtig gennemførelse af de vedtagne skridt og beslutninger, der er omhandlet i 

formandskabets rapport. Disse omfatter EU's beredskabs- og 

krisekoordinationsordninger, der indebærer oprettelse af en ad hoc-krisestyringsgruppe i 

Bruxelles og forventes at være funktionsdygtige fra den 1. juli 2006, og 

generalsekretæren/den højtstående repræsentants henstillinger vedrørende identificering 

og koordinering af medlemsstaternes militære transportaktiver til støtte for en 

katastrofeindsats 

− afprøvning af disse procedurer og kapaciteter og indsamling af erfaringer fra sådanne 

øvelser samt konkrete operationelle erfaringer med henblik på at forbedre 

katastrofeindsatsen 

− arbejdet med Kommissionens forslag om styrkelse af Fællesskabets 

civilbeskyttelseskapacitet, som der er blevet arbejdet ambitiøst med under det 

østrigske formandskab. Rådet bør arbejde for, at de nødvendige retlige bestemmelser 

kan vedtages inden årets udgang 

− tættere konsulært samarbejde mellem EU-medlemsstaterne, herunder kontaktpunkter for 

gensidig konsulær bistand i på forhånd udpegede regioner. Med henblik herpå anmodes 

generalsekretæren/den højtstående repræsentant og Kommissionen om at fremlægge en 

fælles rapport i andet halvår 2006. 
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15. Rådet opfordres til at arbejde videre på grundlag af forslagene i formandskabets rapport under 

inddragelse af yderligere input fra Kommissionen og generalsekretæren/den højtstående 

repræsentant. Det kommende formandskab skal på Det Europæiske Råds møde i 

december 2006 aflægge rapport om de fremskridt, der er gjort på alle områder. 

 

 b) Fremme af den europæiske levevis i en globaliseret verden 

 

16. Det Europæiske Råd gjorde status over fremskridtene på en række af de områder, der blev 

drøftet på Hampton Court og på Det Europæiske Råds seneste forårsmøde, med henblik på at 

fremme den europæiske levevis over for globaliseringen og de demografiske tendenser. 

 

17. Bæredygtig udvikling går ud på at tilgodese den nuværende generations behov, uden at det 

sker på bekostning af kommende generationers muligheder for at få deres egne behov dækket. 

Dette er en grundlæggende målsætning for Den Europæiske Union. Bæredygtig udvikling 

drejer sig om at bevare jordens evne til at danne grundlag for liv i al dets mangfoldighed. Den 

er baseret på demokrati, ligestilling mellem kønnene, solidaritet, retsstatsforhold og respekt 

for de grundlæggende rettigheder. Selv om der er opnået positive resultater siden Det 

Europæiske Råds møde i Göteborg, er der fortsat mange udfordringer. Det Europæiske Råd 

vedtager derfor en ambitiøs og vidtfavnende ny EU-strategi for bæredygtig udvikling 

(10117/06). Gennemførelsen af denne strategi vil blive overvåget nøje og vil regelmæssigt 

blive fulgt op af Det Europæiske Råd.  

 

18. Det Europæiske Råd noterer sig Kommissionens grønbog om en fremtidig havpolitik for EU 

og hilser med tilfredshed lanceringen af en bred debat som optakt til de forslag, som 

Kommissionen forventes at fremlægge i efteråret 2007. 

 


