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− pripažįsta būsimo JT aukšto lygio dialogo tarptautin÷s migracijos ir vystymosi 

klausimais svarbą ir būtinybę nustatyti ES bendrąją poziciją, nuosekliai apimančią 

migracijos vystymosi aspektus; 

− ragina tęsti diskusijas d÷l Komisijos politikos plano d÷l legalios migracijos. 

 

9. Europos Vadovų Taryba ragina paspartinti veiksmų planų, d÷l kurių susitarta pagal ES kovos 

su terorizmu strategiją, įskaitant kovos su radikalizmo skatinimu ir verbavimu strategiją, 

įgyvendinimą. Turi būti paspartinti su svarbių infrastruktūros objektų apsauga susiję darbai. 

Europos Vadovų Taryba laukia Komisijos pirmos su šiais klausimais susijusios programos bei 

konkrečių pasiūlymų d÷l nustatymo technologijų. Taryba ir Komisija taip pat raginamos 

parengti kovos su netinkamo internetinio ryšio naudojimo teroristiniais tikslais priemones, 

kartu laikantis pagrindinių teisių ir principų. 

 

10. Atsižvelgdama į Hagos programos peržiūrą, Europos Vadovų Taryba ragina pirmininkavimą 

perimsiančią Suomiją, remiantis esamomis sutartimis ir glaudžiai bendradarbiaujant su 

Komisija, ištirti galimybes, kaip pagerinti sprendimų pri÷mimą ir veiksmus laisv÷s, saugumo 

ir teisingumo erdv÷je. 

 

11. Atkreipdama d÷mesį į pažangą, padarytą steigiant Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

agentūrą, Europos Vadovų Taryba ragina kuo greičiau imtis būtinų veiksmų, kad Agentūra 

būtų įsteigta ir prad÷tų veikti nuo 2007 m. sausio 1 d. 

 

12. Sąjungos geb÷jimo reaguoti nepaprastosios pad÷ties, krizių ir nelaimių, vykstančių 

Sąjungoje ir už jos ribų, atvejais gerinimas išlieka politine būtinybe. Tokiais nepaprastosios 

pad÷ties atvejais piliečiai pagrįstai tikisi, kad bus sparčiai ir veiksmingai reaguojama. Nors 

valstyb÷s nar÷s yra atsakingos už jų teritorijose susidariusių nepaprastosios pad÷ties atvejų 

valdymą ar pagalbos teikimą užsienyje esantiems savo piliečiams, Europos Sąjunga, 

laikydamasi solidarumo dvasios, gali prisid÷ti koordinuodama politinį atsaką ir pad÷dama 

organizuoti ir koordinuoti turimas priemones, jei jos to prašoma. 
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13. Europos Vadovų Taryba patvirtina pirmininkaujančios valstyb÷s nar÷s pranešimą „Sąjungos 

reagavimo nepaprastosios pad÷ties ir krizių atvejais paj÷gumų stiprinimas“ (10551/06), 

kuriame išd÷styta daug praktinių veiksmų ir sprendimų, kurie buvo priimti siekiant pagerinti 

turimų priemonių koordinavimą ir teikimą; gauti skubią pagalbą ten, kur jos reikia; ir suteikti 

veiksmingesnę konsulinę apsaugą ES piliečiams trečiosiose šalyse. Be to, Europos Vadovų 

Taryba palankiai vertina Michel Barnier 2006 m. geguž÷s m÷n. pateiktą pranešimą kaip 

svarbų įnašą į debatus. 

 

14. Remiantis darbu, atliktu pirmininkaujant Austrijai, ypatingas d÷mesys dabar turi būti 

skiriamas: 

 

− tolesniam Europos Sąjungos greitojo reagavimo paj÷gumų vystymui remiantis ištekliais, 

kuriuos skiria valstyb÷s nar÷s, įskaitant civilin÷s apsaugos modulius, kurie tur÷tų būti 

nustatyti ir derinami tam, kad šis reagavimas būtų veiksmingas ir gal÷tų užtikrinti 

aukštą Europos piliečių apsaugos lygį; 

− sparčiam sutartų veiksmų ir sprendimų, išd÷stytų pirmininkaujančios valstyb÷s nar÷s 

pranešime, įgyvendinimui. Tarp šių sprendimų – ES nepaprastųjų pad÷čių ir krizių 

koordinavimo priemon÷s, kuriomis Briuselyje įsteigiama ad hoc Krizių valdymo grup÷, 

kuri tur÷tų prad÷ti veikti nuo 2006 m. liepos 1 d., ir generalinio sekretoriaus-vyriausiojo 

įgaliotinio rekomendacijos, susijusios su valstybių narių karinių transporto priemonių 

identifikavimu ir koordinavimu remiant veiksmus, kuriais reaguojama į nelaimę; 

− pratyboms, kuriose taikomos šios procedūros ir paj÷gumai, ir mokymuisi iš šių pratybų 

bei iš realios veiklos patirties, siekiant pagerinti reagavimą į nelaimę; 

− pirmininkaujant Austrijai buvo daug nuveikta rengiant Komisijos pasiūlymus d÷l 

Bendrijos civilin÷s saugos paj÷gumų stiprinimo. Taryba tur÷tų siekti, kad iki metų 

pabaigos būtų priimtos būtinos teisin÷s nuostatos; 

− glaudesniam konsuliniam bendradarbiavimui tarp ES valstybių narių, įskaitant 

savitarpio konsulin÷s pagalbos centrus iš anksto nustatytuose regionuose. Šiuo tikslu 

prašoma, kad 2006 m. antrąjį pusmetį būtų parengtas bendras generalinio sekretoriaus-

vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pranešimas. 
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15. Taryba raginama tęsti darbą remiantis pirmininkaujančios valstyb÷s nar÷s pranešime 

pateiktais pasiūlymais ir remiantis papildomu Komisijos ir generalinio sekretoriaus-

vyriausiojo įgaliotinio įnašu. Pirmininkavimą perimsianti valstyb÷ nar÷ 2006 m. 

gruodžio m÷n. Europos Vadovų Tarybai pateiks pranešimą apie visose srityse padarytą 

pažangą. 

 

b) Europietiško gyvenimo būdo skatinimas globalizuotame pasaulyje 

 

16. Europos Vadovų Taryba įvertino keliose iš sričių, apie kurias buvo diskutuojama Hampton 

Court rūmuose bei pastarojoje pavasario Europos Vadovų Taryboje, padarytą pažangą, 

siekiant remti europietišką gyvenimo būdą globalizacijos ir demografinių tendencijų 

akivaizdoje. 

 

17. Tvarus vystymasis – dabartin÷s kartos poreikių patenkinimas nepakenkiant būsimų kartų 

galimyb÷ms patenkinti savo poreikius. Tai yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos 

užduočių. Tvaraus vystymosi tikslas – užtikrinti, kad Žem÷s aplinka būtų palanki visoms 

gyvyb÷s formoms. Jis grindžiamas demokratija, lyčių lygybe, solidarumu, teisine valstybe ir 

pagarba pagrindin÷ms teis÷ms. Nors po Geteborgo Europos Vadovų Tarybos buvo pozityvių 

pasiekimų, lieka dar daug problemų. Tod÷l Europos Vadovų Taryba priima plataus užmojo ir 

išsamią atnaujintą ES tvaraus vystymosi strategiją (10117/06). Europos Vadovų Taryba 

reguliariai atidžiai steb÷s ir prižiūr÷s šios strategijos įgyvendinimą. 

 

18. Europos Vadovų Taryba atkreipia d÷mesį į Komisijos žaliąją knygą d÷l Sąjungos būsimos 

jūrų politikos ir palankiai vertina išsamių debatų pradžią, siekiant 2007 m. rudenį sulaukti 

Komisijos pasiūlymų. 

 


