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− uznaje wagę zbliŜającego się Dialogu na Wysokim Szczeblu ONZ poświęconego 

międzynarodowej migracji i rozwojowi oraz potrzebę opracowania wspólnego 

stanowiska UE integrującego w sposób spójny związane z rozwojem aspekty migracji; 

− wzywa do kontynuowania dyskusji nad planem polityki dotyczącej legalnej migracji 

przedstawionym przez Komisję. 

 

9. Rada Europejska wzywa do przyspieszenia realizacji planów działania uzgodnionych 

w ramach unijnej strategii w dziedzinie walki z terroryzmem, obejmującej strategię 

zwalczania radykalizacji postaw oraz zapobiegania werbowaniu nowych członków w szeregi 

terrorystów. NaleŜy równieŜ przyspieszyć prace nad ochroną infrastruktury krytycznej. Rada 

Europejska oczekuje od Komisji przedstawienia pierwszego dotyczącego tej kwestii 

programu, a takŜe konkretnych wniosków dotyczących technik wykrywania. Zachęca się 

równieŜ Radę i Komisję do opracowania z poszanowaniem podstawowych praw i zasad 

środków mających na celu zwalczanie wykorzystywania internetu do celów terrorystycznych. 

 

10. W kontekście przeglądu programu haskiego Rada Europejska wzywa Finlandię, obejmującą 

wkrótce prezydencję UE, by w ścisłej współpracy z Komisją zbadała na podstawie 

obowiązujących traktatów moŜliwości udoskonalenia procedur decyzyjnych i działań 

w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 

 

11. Przyjmując do wiadomości postępy w ustanawianiu Agencji Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej, Rada Europejska wzywa do jak najszybszego podjęcia koniecznych kroków 

prawnych, tak aby agencja mogła rozpocząć działalność od 1 stycznia 2007 r. 

 

12. Poprawa zdolności reagowania Unii na sytuacje nadzwyczajne, kryzysowe i katastrofy, 

na jej terytorium i poza nim, pozostaje nadal polityczną koniecznością. W przypadku 

wystąpienia takich sytuacji nadzwyczajnych obywatele słusznie oczekują szybkiej 

i skutecznej reakcji. Podczas gdy państwa członkowskie są odpowiedzialne za zarządzanie 

w sytuacjach nadzwyczajnych na swoim terytorium lub udzielanie pomocy swoim 

obywatelom za granicą, Unia Europejska – gdy zostanie o to poproszona – moŜe działać 

aktywnie w duchu solidarności, koordynując reakcję polityczną oraz pomagając 

w organizowaniu i koordynowaniu dostępnych zasobów. 
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13. Rada Europejska zatwierdza sprawozdanie prezydencji w sprawie zwiększenia zdolności Unii 

do reagowania na sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe (10551/06), przedstawiające liczne 

praktyczne działania oraz decyzje podjęte w celu usprawnienia koordynacji i dostarczania 

dostępnych zasobów, szybkiego zapewnienia pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna oraz 

zapewniania skuteczniejszej ochrony konsularnej obywatelom UE w krajach trzecich.   Rada 

Europejska przyjmuje równieŜ z zadowoleniem sprawozdanie przedstawione w maju 2006 r. 

przez Michela Barniera, stanowiące istotny wkład w debatę. 

 

14. Na podstawie wyników prac przeprowadzonych podczas prezydencji austriackiej szczególną 

uwagę naleŜy zwrócić na następujące kwestie: 

 

− dalsze rozwijanie zdolności Unii Europejskiej do szybkiego reagowania opartej na 

środkach udostępnianych przez państwa członkowskie, w tym na modułach ochrony 

ludności, które powinny być określone i skoordynowane w celu osiągnięcia skutecznej 

reakcji i zapewnienia obywatelom Europy wysokiego poziomu ochrony; 

− szybką realizację uzgodnionych kroków i podjętych decyzji przedstawionych 

w sprawozdaniu prezydencji. Obejmują one uzgodnienia dotyczące koordynacji działań 

w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, w ramach których ustanowiono 

w Brukseli grupę ad hoc koordynacji działań kryzysowych mającą rozpocząć 

działalność od 1 lipca 2006 r., oraz zalecenia Sekretarza Generalnego/Wysokiego 

Przedstawiciela dotyczące określenia i koordynacji wojskowych zasobów 

transportowych państw członkowskich do wspierania reakcji UE na katastrofy; 

− wykorzystywanie tych procedur i zdolności oraz zdobywanie doświadczeń z ich 

wykorzystania oraz doświadczeń z rzeczywiście przeprowadzanych operacji w celu 

lepszego reagowania na katastrofy; 

–  podczas prezydencji austriackiej poczyniono znaczne postępy w pracach nad wnioskami 

Komisji w sprawie zwiększania wspólnotowych zdolności w zakresie ochrony 

ludności. Rada powinna prowadzić prace zmierzające do przyjęcia do końca tego roku 

niezbędnych przepisów prawnych; 

− ściślejszą współpracę konsularną pomiędzy państwami członkowskimi, w tym punkty 

wzajemnej pomocy konsularnej w uprzednio określonych regionach. W tym celu prosi 

się o przedłoŜenie wspólnego sprawozdania Sekretarza Generalnego/Wysokiego 

Przedstawiciela oraz Komisji w drugiej połowie 2006 r.  
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15. Zachęca się Radę do kontynuowania prac na podstawie propozycji zawartych w sprawozdaniu 

prezydencji, z wykorzystaniem późniejszego wkładu Komisji oraz Sekretarza 

Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela. Nadchodząca prezydencja przedstawi Radzie 

Europejskiej, gdy zbierze się ona w grudniu 2006 r., sprawozdania z postępów we wszystkich 

dziedzinach. 

 

b) Propagowanie europejskiego sposobu Ŝycia w zglobalizowanym świecie 

 

16. Rada Europejska dokonała oceny postępów poczynionych w kilku dziedzinach – omawianych 

w Hampton Court i na ostatnim wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej – mających na 

celu propagowanie europejskiego sposobu Ŝycia w obliczu globalizacji i tendencji 

demograficznych. 

 

17. Trwały rozwój oznacza zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez naraŜania na szkodę 

moŜliwości zaspokajania swych własnych potrzeb przez przyszłe pokolenia. Jest on 

nadrzędnym celem Unii Europejskiej. Trwały rozwój ma na celu chronienie zdolności ziemi 

do podtrzymywania Ŝycia we wszystkich jego róŜnorodnych formach. Opiera się on na 

demokracji, równości płci, solidarności, państwie prawnym i poszanowaniu podstawowych 

praw. Mimo osiągnięć, które miały miejsce od czasów Rady Europejskiej w Göteborgu, 

realizacji wymaga nadal wiele waŜnych zadań. Rada Europejska przyjmuje zatem ambitną 

i kompleksową odnowioną strategię UE dotyczącą trwałego rozwoju (10117/06). Realizacja 

tej strategii będzie ściśle monitorowana oraz w regularny sposób uzupełniana przez Radę 

Europejską. 

 

18. Rada Europejska przyjmuje do wiadomości zieloną księgę Komisji dotyczącą przyszłej 

polityki morskiej Unii oraz z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie szeroko zakrojonej debaty 

z myślą o wnioskach, które Komisja ma przedstawić jesienią 2007 r.  


