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− tunnistab eelseisva ÜRO kõrgetasemelise rände- ja arenguteemalise dialoogi tähtsust 

ning vajadust ELi ühise seisukoha järele, millesse on sidusal viisil integreeritud rändega 

seotud arengualased küsimused; 

− kutsub üles jätkama arutelusid seadusliku rände alase komisjoni poliitikakava üle. 

 

9. Euroopa Ülemkogu kutsub üles kiirendama ELi terrorismivastase strateegia, sealhulgas 

radikaliseerumise ja terroristide värbamise vastase strateegia alusel kokkulepitud 

tegevuskavade rakendamist. Samuti tuleb kiirendada tööd esmatähtsa infrastruktuuri kaitsmise 

osas. Euroopa Ülemkogu ootab sellega seoses komisjoni esimest programmi ning 

konkreetseid ettepanekuid tuvastamise tehnoloogiate kohta. Samuti palutakse nõukogul ja 

komisjonil töötada välja meetmed, et võidelda terroristlikel eesmärkidel toimuva interneti 

kuritarvitamise vastu, järgides samas põhiõigusi ja -vabadusi. 

 

10. Euroopa Ülemkogu kutsub Haagi programmi läbivaatamise raames järgmist eesistujariiki 

Soomet üles uurima tihedas koostöös komisjoniga võimalusi parandada otsuste tegemise 

protsessi ning meetmeid vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas, tuginedes 

olemasolevatele aluslepingutele. 

 

11. Võttes teadmiseks Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti loomisel saavutatud edu, kutsub 

Euroopa Ülemkogu üles niipea kui võimalik võtma vajalikud sammud, et amet saaks alustada 

tööd alates 1. jaanuarist 2007. 

 

12. ELi poolt liidus ja väljaspool liitu hädaolukordadele, kriisidele ja katastroofidele 

reageerimise võime suurendamine on jätkuvalt poliitiline kohustus. Selliste hädaolukordade 

esinemisel ootavad kodanikud õigustatult kiiret ja tõhusat reageerimist. Kuigi liikmesriigid 

vastutavad oma territooriumil esinevate hädaolukordadega toimetulemise ja oma välismaal 

viibivate kodanike abistamise eest ise, siis saab ka Euroopa Liit − kantuna aktiivse 

solidaarsuse vaimust − sellele kaasa aidata, koordineerides poliitilist reaktsiooni ning aidates 

tagada olemasolevaid vahendeid ja neid koordineerida, kui temalt seda palutakse. 
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13. Euroopa Ülemkogu kiidab heaks eesistujariigi aruande "Euroopa Liidu suutlikkuse 

parandamine häda- ja kriisiolukorras tegutsemisel" (dokument 10551/06), millega nähakse 

ette mitmed praktilised meetmed ja otsused olemasolevate vahendite koordineerimise ja 

kättetoimetamise parandamiseks, et tagada kiiresti abi, kui seda vajatakse, ja võimaldada 

kolmandates riikides viibivatele ELi kodanikele tõhusam konsulaarkaitse. Ülemkogu tervitab 

ka Michel Barnieri poolt 2006. aasta mais esitatud aruannet, mis on oluline panus arutellu. 

 

14. Tuginedes Austria eesistumisperioodil tehtud tööle, tuleb nüüd pöörata erilist tähelepanu 

järgmisele: 

 

– Euroopa Liidu kiirreageerimisvõime edasiarendamine liikmesriikide poolt 

kättesaadavaks tehtud vahendite, sealhulgas kodanikukaitseüksuste põhjal, mis on vaja 

kindlaks määrata ja omavahel kooskõlastada, et kindlustada reageerimise tõhusus ja 

võime tagada Euroopa kodanike kõrgetasemeline kaitse; 

– eesistujariigi aruandes sätestatud kokkulepitud meetmete ja võetud otsuste kiire 

rakendamine. Nende meetmete hulka kuuluvad ELi hädaolukordade ja kriiside 

koordineerimise kord, millega luuakse Brüsselis ajutine kriisi juhtrühm, mis peaks 

olema töövalmis alates 1. juulist 2006, ning peasekretäri / kõrge esindaja soovitused, 

mis käsitlevad katastroofidele reageerimise toetuseks tagatavate liikmesriikide sõjaliste 

transpordivahendite kindlaksmääramist ja koordineerimist; 

– nende menetluste ja võimete kasutamine ning sellest ja tegelikust operatiivtegevusest 

õppimine, et parandada katastroofideks valmisolekut; 

– Austria eesistumise ajal on oluliselt edenenud töö komisjoni ettepanekutega, mis 

käsitlevad ühenduse kodanikukaitsevõime tugevdamist. Nõukogu peaks töötama 

eesmärgiga võtta vajalikud õigusaktid vastu aasta lõpuks. 

– tihedam konsulaarkoostöö ELi liikmesriikide vahel, sealhulgas vastastikused 

konsulaarabi punktid varem kindlaksmääratud piirkondades. Sel eesmärgil palutakse 

peasekretäril / kõrgel esindajal ja komisjonil esitada ühisaruanne 2006. aasta teisel 

poolel. 
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15. Nõukogu kutsutakse üles jätkama tööd eesistujariigi aruandes sisalduvate ettepanekute alusel, 

tuginedes komisjoni ja peasekretäri / kõrge esindaja edasisele tööle. Järgmine eesistujariik 

annab kõikides valdkondades saavutatud edusammude kohta aru 2006. aasta detsembri 

Euroopa Ülemkogul. 

 

b) Euroopaliku eluviisi edendamine globaliseeruvas maailmas 

 

16. Euroopa Ülemkogu tegi kokkuvõtte edusammudest, mida on tehtud mitmes Hampton Courtis 

ja viimatisel kevadisel Euroopa Ülemkogul arutatud valdkonnas, eesmärgiga edendada 

euroopalikku eluviisi, arvestades globaliseerumist ja demograafilisi suundumusi. 

 

17. Säästev areng tähendab seda, et praeguse põlvkonna vajadused tuleb täita viisil, mis ei 

ohustaks tulevaste põlvkondade suutlikkust oma vajadusi rahuldada. See on Euroopa Liidu 

põhieesmärk. Säästva arengu abil püütakse kaitsta Maa võimet toetada elu kogu selle 

mitmekesisuses. Säästva arengu alustaladeks on demokraatia, sooline võrdõiguslikkus, 

solidaarsus ning õigusriigi ja põhiõiguste austamine. Kuigi pärast Göteborgis toimunud 

Euroopa Ülemkogu kohtumist on saavutatud positiivseid tulemusi, on siiski palju 

lahendamata küsimusi. Euroopa Ülemkogu võtab seetõttu vastu ambitsioonika ja põhjaliku 

uuendatud ELi säästva arengu strateegia (dokument 10117/06). Nimetatud strateegia 

elluviimist jälgitakse pingsalt ja Euroopa Ülemkogu tagab selle strateegia korrapärased 

järelmeetmed. 

 

18. Euroopa Ülemkogu võtab teadmiseks komisjoni rohelise raamatu liidu tulevase 

merenduspoliitika kohta ning tervitab laiaulatusliku arutelu käivitamist, pidades silmas 

ettepanekuid, mille komisjon esitab eeldatavasti 2007. aasta sügisel. 
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