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− elismeri a közeljövıben tartandó, a migrációról és a fejlesztésrıl szóló magas szintő 

ENSZ-párbeszéd fontosságát és egy olyan uniós közös álláspont szükségességét, amely 

a migráció fejlesztési vonatkozásait koherens módon integrálja; 

− felszólít a legális migrációról szóló bizottsági politikai tervet érintı megbeszélések 

folytatására. 

 

9. Az Európai Tanács felszólít a terrorizmusellenes uniós stratégia keretében jóváhagyott 

cselekvési tervek végrehajtására, beleértve a radikalizálódás és a toborzás elleni stratégiák 

cselekvési tervei végrehajtásának felgyorsítását. A létfontosságú infrastruktúra védelmére 

irányuló munkálatokat is fel kell gyorsítani . Az Európai Tanács várja a Bizottság elsı ezzel 

kapcsolatos programját, valamint a felderítési technológiákkal kapcsolatos konkrét 

javaslatokat. A Tanács és a Bizottság felkérést kap továbbá arra is, hogy az alapvetı jogokat 

és elveket tiszteletben tartva dolgozzon ki intézkedéseket az Internet terrorista célokra való 

használatának leküzdésére. 

 

10. A hágai program felülvizsgálatával összefüggésben az Európai Tanács felhívja a soron 

következı finn elnökséget, hogy a Bizottsággal szoros együttmőködésben, a meglévı 

Szerzıdések alapján tárja fel a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségét 

érintı döntéshozatal és tevékenység javításának lehetıségeit. 

 

11. Az Európai Tanács tudomásul veszi az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 

létrehozásával kapcsolatban elért eredményeket, és a szükséges lépések mielıbbi megtételére 

szólít fel annak érdekében, hogy az Ügynökség 2007. január 1-jétıl felálljon és megkezdhesse 

mőködését. 

 

12. Az Unió szükséghelyzetekre, válságokra és katasztrófákra az Unión belül és kívül való 

reagálási képességének javítása továbbra is politikai szükségszerőség. Az ilyen 

szükséghelyzetek fellépésekor a polgárok jogosan várják a gyors és eredményes reagálást. Bár 

a területükön fellépı szükséghelyzetek kezelése vagy külföldön tartózkodó polgáraik segítése 

a tagállamok felelıssége, az Európai Unió az aktív szolidaritás jegyében a politikai reagálás 

összehangolása és a rendelkezésre álló eszközök megszervezése és összehangolásának 

segítése révén jelentıs szerepet játszhat, amennyiben erre felkérik. 



Az elnökség következtetései — 2006. június 15-16. 

 

 

10633/1/06 REV 1   6 
   HU 

13. Az Európai Tanács jóváhagyja az EU szükséghelyzetekre és válságokra való reagálási 

képességének megerısítésérıl szóló elnökségi jelentést (10551/06), amely tartalmazza azt a 

számos gyakorlati lépést és döntést, amelyek célja a rendelkezésre álló eszközök 

összehangolásának és rendelkezésre bocsátásának javítása; gyors segítség nyújtása ott, ahol 

erre szükség van; valamint hatékonyabb konzuli védelem biztosítása a harmadik országokban 

tartózkodó uniós polgárok számára. Az Európai Tanács üdvözli továbbá a Michel Barnier 

által 2006 májusában benyújtott jelentést, amely fontos hozzájárulást jelent a vitához. 

 

14. Az osztrák elnökség alatt elvégzett munkára építve különös figyelmet kell fordítani az 

alábbiakra: 

 

− az Európai Unió gyorsreagálási képességének további fejlesztése a tagállamok által 

rendelkezésre bocsátott eszközök — többek között a polgári védelmi egységek — 

révén, amelyeket úgy kell megállapítani és koordinálni, hogy azok hatásossá tegyék e 

választ, és képesek legyenek biztosítani az európai polgárok magas szintő védelmét; 

− az elnökség jelentésében szereplı jóváhagyott intézkedések és meghozott határozatok 

gyors végrehajtása. Ez magában foglalja az EU ideiglenes szükséghelyzeti és 

válságkoordinációs intézkedéseit, amelyek egy 2006. július 1-jétıl mőködı brüsszeli 

válságirányító ad-hoc csoportot hoztak létre, valamint a tagállamoknak a katasztrófákra 

való reagálást támogató katonai eszközei meghatározására és koordinációjára 

vonatkozóan a fıtitkár/fıképviselı által tett ajánlásokat; 

− ezen eljárások és képességek gyakorlása és a gyakorlatokból, valamint a tényleges 

operatív tapasztalatból való tanulás, a katasztrófákra való reagálás javítása érdekében; 

− a közösségi polgári védelmi kapacitások megerısítésérıl szóló bizottsági javaslattal 

kapcsolatos munkában az osztrák elnökség alatt jelentıs elırelépés történt. A Tanácsnak 

azon kell munkálkodnia, hogy ez év végéig elfogadja a szükséges jogi elıírásokat; 

− szorosabb konzuli együttmőködés az EU tagállamai között, beleértve az elıre 

meghatározott régiókban létrehozandó kölcsönös konzuli segítségnyújtási pontokat is. E 

célból a fıtitkár/fıképviselı és a Bizottság felkérést kapott, hogy 2006 második felében 

nyújtson be közös jelentést. 
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15. A Tanács felkérést kap, hogy az elnökségi jelentésben foglalt javaslatok alapján folytassa a 

munkát, a Bizottság és a fıtitkár/fıképviselı további erıfeszítéseire támaszkodva. A soron 

következı elnökség a 2006. decemberi Európai Tanács számára jelentést nyújt be az e 

területen elért eredményekrıl.  

 

b) Az európai életforma támogatása a globalizálódó világban 

 

16. Az Európai Tanács számba vette a Hampton Courtban és az Európai Tanács legutóbbi tavaszi 

ülésén megvitatott, az európai életformának a globalizáció és a demográfiai trendekkel 

szembeni támogatására irányuló területek némelyikén elért haladást. 

 

17. A fenntartható fejlıdés azt jelenti, hogy a jelenlegi generáció szükségleteit anélkül kell 

kielégíteni, hogy a jövı generációknak a saját szükségleteik kielégítésére való képessége 

csökkenne. Ez az Európai Unió egyik alapvetı célkitőzése. A fenntartható fejlıdés lényege, 

hogy megırizzük a Földnek az élet sokféleségét fenntartó képességét. A fenntartható fejlıdés 

a demokrácián, a nemek közötti egyenlıségen, a szolidaritáson, a jogállamiságon és az 

alapvetı jogok tiszteletben tartásán alapszik. Bár az Európai Tanács göteborgi ülése óta 

születtek eredmények, még ma is számos kihívással kell szembenézni. Az Európai Tanács 

ezért a fenntartható fejlıdésre vonatkozóan ambiciózus és átfogó aktualizált uniós stratégiát 

fogad el (10117/06 dokumentum). E stratégia végrehajtását az Európai Tanács szorosan 

figyelemmel kíséri és rendszeresen nyomon követi. 

 

18. Az Európai Tanács tudomásul veszi az Unió jövıbeni tengerpolitikájáról szóló, bizottsági 

zöld könyvet, és üdvözli a széleskörő vita elindítását, figyelemmel a Bizottság által várhatóan 

2007 ıszén elıterjesztendı javaslatokra. 

 


